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Resumo 

RESUMO 

Bargi-Souza P. Ações rápidas da Triiodotironina (T3) sobre a expressão e secreção de TSH: 
novos mecanismos envolvidos no feedback negativo. [Tese (Doutorado em Ciências)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

O hormônio tireotrófico (TSH) é o principal regulador da síntese e da secreção dos hormônios 
tiroidianos (HTs), os quais exercem um mecanismo de feedback negativo na hipófise 
reduzindo a síntese das cadeias beta (Tshb) e alfa (CGA - Glycoprotein hormones Alpha 
Chain) por meio de mecanismos que envolvem modificações na transcrição dos genes que 
codificam essas proteínas (ações genômicas). Recentemente tem aumentado o número de 
evidências de que, em paralelo as ações genômicas clássicas, algumas ações dos HTs são 
desencadeadas na presença de inibidores da transcrição gênica e em curto espaço de tempo, 
caracterizando-se assim as ações não genômicas dos HTs. Este estudo tem como objetivos: 1) 
avaliar as possíveis ações não genômicas do T3 sobre a expressão, processamento pós-
transcricional e tradução das subunidades Cga e Tshb que compõem o TSH em cultura de 
células TαT1; 2) caracterizar as vias envolvidas no bloqueio da secreção de TSH 
desencadeado rapidamente pelo T3 em cultura primária de células da adenohipófise e; 3) 
avaliar a participação do T3 na mobilização intracelular dos cátions cálcio e magnésio em 
cortes de hipófise. Por meio das metodologias de RT-qPCR, RACE-PAT e perfil polissomal 
obervamos que o T3reduziu rapidamente o conteúdo de mRNA de Tshb mesmo na presença 
do bloqueador da transcrição gênica DRB, o comprimento da sua cauda poli(A), via interação 
com a integrina αV 3, bem como sua interação com ribossomos, reduzindo assim a taxa de 
tradução deste transcrito e consequentemente a síntese de TSHB. Com o uso de inibidores 
específicos para PI3K, bem como do hexapeptídeo RGD, que impede a interação do T3 com a 
integrina de membrana αV 3, observamos por meio de Western blotting e dosagem hormonal 
por ELISA, que o bloqueio rápido da secreção de TSH induzido pelo T3 foi abolido, 
indicando que o aumento desta glicoproteína no meio intracelular e a redução do seu conteúdo 
no meio extracelular induzido pelo T3 ocorre por vias dependentes da PI3K e da integrina 
αV 3. A redução de cálcio livre no sistema, pelo uso de EGTA no meio de cultura, não 
alterou o efeito do T3. Ainda, observamos em cortes de hipófise que o T3 não altera a 
mobilização intracelular de cálcio em tireotrofos, porém, aumenta a concentração intracelular 
de magnésio em 16% das células da adenohipófise, sugerindo a participação deste cátion na 
inibição da secreção de TSH induzida pelo T3, atuando diretamente nos tireotrofos ou por 
mecanismos parácrinos. Estes dados demonstram a existência de um mecanismo adicional de 
redução da síntese/secreção de TSH, desencadeado em poucos minutos pelo T3, por meio de 
sua interação com a integrina αV γ na membrana plasmática, caracterizando uma ação não 
genômica deste hormônio sobre o controle da sua própria síntese e secreção. Este mecanismo 
se soma ao já reconhecido efeito de feedback negativo via controle da taxa de transcrição 
gênica que ele desencadeia. 

Palavras-chave: Hormônio tireoidiano. Tirotrofina (TSH). Secreção. Ações não genômicas. 
Poliadenilação. Tireotrofo.  



Abstract 

ABSTRACT 
 

Bargi-Souza P. Rapid actions of Triiodothyronine (T3) on TSH expression and secretion: new 
mechanisms involved in the negative feedback. [Ph. D. thesis (Science)]. São Paulo: 
biomedical Science Institute, University of São Paulo; 2015.  
 

Thyrotropin (TSH) is the main regulator of the thyroid hormones (HTs) synthesis and 
secretion, which in turn exert a negative feedback mechanism on the Tshb and Cga 
(Glycoprotein hormones alpha chain) mRNA expressions in the pituitary gland by reducing 
their transcription rate (genomic actions). In parallel to the classical genomic actions of HTs, 
some of its effects are triggered in the presence of gene transcription inhibitors in short period 
of time (seconds to minutes), characterizing the non genomic actions of HTs. Rapid effects of 
T3  have been characterized in Tshb expression and TSH secretion, for this reason, the present 
study aimed to: 1) evaluate the possible non-genomic actions of T3 on the Cga and Tshb 
expression, post-transcriptional processing and translation in TαT1 cells; 2) characterize the 
pathways involved in the rapid inhibition of the TSH secretion induced by T3 in primary 
cultures of anterior pituitary cells and; 3) evaluate the participation of T3 on calcium and 
magnesium intracellular mobilization in slices of pituitary of hypothyroid rats. Using Real 
Time PCR, RACE-PAT and polysomal profile methods, we have observed that T3 quickly 
reduced the Tshb mRNA content and its poly(A) tail length, even in the presence of DRB, an 
inhibitor of gene transcription, via interaction with the integrin αVβ3, as well as, its 
interaction with the ribosomes, reducing the transcript translation rate, and consequently the 
TSHB synthesis. Using specific PI3K inhibitor, as well the hexapeptide RGD, which prevents 
the interaction between T3 and αVβ3 integrin, we have observed by Western blotting and 
ELISA assay, that blockade of TSH secretion induced by T3 was abolished, indicating that 
the increase in the intracellular content of TSHB and its reduction in the extracellular medium 
by T3 occurs by αVβ3 integrin- and PI3K-dependent mechanisms. The effects of T3 on TSH 
secretion were not changed in the presence of EGTA in the culture media, which reduces the 
free calcium in our experimental condition. Moreover, the experiments of calcium and 
magnesium mobilization in pituitary slices of hypothyroid rats have demonstrated that T3 
does not change the mobilization and concentration of intracellular calcium in thyrotrophs, 
but, it increases the intracellular concentration of magnesium in 16%, suggesting the 
involvement of this ion in the inhibition of TSH secretion by direct or paracrine mechanisms. 
Therefore, we propose the existence of an additional mechanism that decreases the TSH 
synthesis/secretion, triggered in few minutes by T3, through its interaction with αVβ3 integrin 
at the plasma membrane, featuring a non genomic action of this thyroid hormone on its own 
synthesis and secretion. This mechanism, which is quickly triggered by T3, can be added to 
the already well known negative feedback regulation induced by T3 via control of gene 
transcription. 
 
Keywords: Thyroid hormone. Thyrotropin (TSH). Secretion. Non genomic actions. 
Polyadenylation. Thyrotroph. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A adenohipófise, ou hipófise anterior, possui um papel central na regulação da função 

endócrina através da produção e secreção de hormônios tróficos, processos que estão sob 

regulação hipotalâmica. Os hormônios tróficos produzidos na adenohipófise são liberados na 

circulação sanguínea e a partir desta atingem os órgãos alvos gerando uma resposta 

fisiológica que frequentemente está associada com a liberação de hormônios produzidos por 

glândulas/órgãos alvo (1). 

 Os tipos celulares presentes na adenohipófise compreendem os somatotrofos, 

lactotrofos, corticotrofos, gonadotrofos e tireotrofos que sintetizam e secretam o hormônio do 

crescimento (GH), a prolactina (Prl), o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), hormônio 

luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH) e o hormônio tireotrófico (TSH), 

respectivamente. Deste modo, a adenohipófise participa da regulação de importantes funções 

vitais como crescimento, reprodução e metabolismo (2). 

 O hormônio tireotrófico (TSH), também denominado tireotrofina, é uma glicoproteína 

de 28 kDa e, assim como as demais glicoproteínas hipofisárias (LH e FSH), é composta por 

duas diferentes subunidades, alfa (CGA - Glycoprotein hormones Alpha Chain) e beta 

(TSHB), associadas por ligação não covalente (3). Sua síntese e secreção ocorrem nos 

tireotrofos, tipo celular que compreende cerca de 5 – 10% da hipófise anterior em ratos. 

 Ocupando uma posição central no eixo hipotálamo-hipófise-tiróide, o TSH é 

responsável pela manutenção apropriada da concentração dos hormônios tiroidianos (HTs), a 

triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4), na circulação (4), atuando em várias etapas da síntese e 

secreção destes, bem como no metabolismo da glândula tiróide.  

 Os HTs, por sua vez, exercem seus efeitos biológicos, através do controle da expressão 

de genes específicos, o que leva ao aumento ou diminuição da síntese de proteínas envolvidas 

com o metabolismo, crescimento e desenvolvimento. Essas ações, denominadas de 

genômicas, nucleares ou transcricionais, decorrem da interação do T3 com seus receptores, os 

quais se apresentam associados às sequências específicas localizadas na região promotora de 

seus genes-alvo, conhecidas como elementos responsivos aos HTs (TREs) (5). 

  A maioria desses genes tem sua transcrição aumentada pelo T3, como é o caso do gene 

que codifica o GH (6), outros, contudo, têm sua expressão reprimida pelo T3, como é o caso 

dos genes que codificam as subunidades alfa (Cga) (7) e beta do TSH (Tshb) (8) e o Trh 

(Hormônio Liberador da Tireotrofina) (5). Este mecanismo de ação requer um tempo 

relativamente longo, de horas ou até dias, para que a resposta hormonal seja desencadeada. 
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 Por outro lado, algumas ações dos HTs são desencadeadas em curto espaço de tempo 

(segundos a minutos) e na presença de inibidores da transcrição gênica, o que indica que eles 

exercem também ações extranucleares, também denominadas de não genômicas ou pós-

transcricionais. Estas ações resultam em alterações no fluxo de íons e de glicose, em 

componentes do citoesqueleto, na atividade de quinases específicas, na estabilidade de alguns 

transcritos, ou ainda em aumento da atividade e inserção de proteínas na membrana 

plasmática, como a Na,K-ATPase (9-14).   

 Parte das ações não genômicas ocorre após a passagem dos HTs pela membrana 

plasmática e sua interação com quinases citossólicas, nas mitocôndrias ou no retículo 

endoplasmático, enquanto outra parcela das ações extranucleares dos HTs ocorre após a 

interação destes hormônios com um sítio ligante, recentemente descrito na membrana celular, 

localizado próximo ao domínio extracelular da proteína integrina αv γ, que reconhece 

proteínas de matriz que apresentam o domínio RGD (10, 15). 

 

1.1 Ações dos hormônios tiroidianos sobre a síntese e secreção de TSH - mecanismo de 
feedback negativo 

 

 Estudos anteriores demonstraram que os HTs atuam na hipófise e no hipotálamo 

reduzindo a síntese e secreção de TSH (tanto de CGA quanto de TSHB), e TRH, 

respectivamente, por meio de ações diretas no processo de transcrição gênica (16-18). Estas 

ações são desencadeadas pelo T3, principalmente o gerado na hipófise e hipotálamo, a partir 

da desiodação intracelular do T4 circulante, e decorrem da interação do T3 com os receptores 

de HTs (THRs) presentes na região promotora dos genes que codificam as cadeias alfa e beta 

do TSH e o TRH (19). 

 Recentes estudos desenvolvidos in vitro por Chiamolera e colaboradores (20) 

evidenciaram que próximo à região promotora do gene do Tshb há uma elevada concentração 

de THRB (isoforma beta do THR), e, utilizando-se de ferramentas como shRNA (small 

hairpin RNA), demonstraram que esta isoforma é essencial para as ações exercidas pelo T3 

que caracterizam o feedback negativo sobre a expressão do Tshb, mesmo frente ao estímulo 

com TRH. Esses dados corroboram estudos anteriores, que já apontavam essa isoforma como 

a principal envolvida no mecanismo de feedback negativo exercido pelo T3 sobre o gene do 

Tshb (5). 

 Deste modo, quando há uma elevação da concentração plasmática de HT, ocorre maior 

inibição da expressão de Cga, Tshb e Trh, e quando há redução dos HTs no plasma, observa-
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se o oposto, condições em que a tiróide tem sua atividade reduzida ou aumentada, 

respectivamente, o que caracteriza o mecanismo de feedback negativo desencadeado pelos 

HTs circulantes (21-23). 

 Somado a ação genômica dos HTs sobre o TSH, dados presentes na literatura 

demonstraram que após 8 h do tratamento com T3, ocorre diminuição da estabilidade e da 

meia vida (de 24 para 9 h) do mRNA do Tshb, evento associado a uma redução no grau de 

poliadenilação deste transcrito, caracterizando uma regulação da expressão desta subunidade 

a nível pós-transcricional, desencadeada pelo T3 (24). 

 Em continuidade ao trabalho sobre possíveis alterações pós-transcricionais do T3 sobre 

o mRNA de Tshb, LEEDMAN e colaboradores (25) isolaram uma proteína que se liga na 

porção γ’UTR (região não tradutível) deste mRNA desestabilizando-o. Ainda neste estudo, 

foi observado que esta proteína é regulada pelo T3, e que poderia estar envolvida na 

regulação não genômica da estabilidade do mRNA de Tshb pelo HT. 

 Ainda, sabe-se que tanto o ácido triiodotiroacético (Triac) bem como o T3 e o T4 

reduzem rapidamente (15 min) a secreção de TSH em células de adenohipófise estimuladas 

com TRH, observando-se, em apenas duas horas, uma redução de 17% frente à administração 

de T3 e de 9% para T4 (26).  

 Esses dados, somados às alterações no conteúdo e estabilidade do mRNA de Tshb, 

sugerem que mecanismos pós-transcricionais ou não genômicos estejam sendo desencadeados 

pelos HTs, modificando a síntese como também a secreção de TSH. 

 

1.2 Ações não genômicas dos HTs: Contribuição do nosso laboratório 
 

 Enquanto vários estudos vêm sendo desenvolvidos para melhor compreensão do 

mecanismo de ação genômica dos HTs sobre a expressão gênica de Tshb poucos trabalhos 

existem sobre as suas possíveis ações não genômicas e, considerando a importância de que 

respostas rápidas sejam desencadeadas frente às flutuações da concentração dos HTs na 

circulação, torna-se importante que tal avaliação seja feita. 

 Nosso laboratório vem despendendo esforços para a identificação de possíveis ações 

não genômicas dos HTs. Trabalhos focados neste tema demonstraram que ratos hipotiroideos 

tratados agudamente (30 min) com doses supra-fisiológicas de T3 (100 g/ 100 g PC) 

apresentaram uma redução de 40% no grau de poliadenilação do mRNA de Tshb, sem que 

seu conteúdo total fosse alterado, e uma diminuição no conteúdo deste associado aos 
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ribossomos, caracterizando uma ação pós-transcricional deste hormônio reduzindo a síntese 

de TSHB (13).  

 Quando os mesmos procedimentos foram realizados utilizando-se dose fisiológica de 

T3 (0,3 g/ 100 g PC) (27) não foram observadas alterações no comprimento da cauda 

poli(A) dos transcritos, o que indica que, dependendo da dose de T3 administrada, há uma 

resposta celular diversa. Estas respostas, aparentemente discrepantes, possivelmente resultam 

da ativação simultânea de diferentes vias/mecanismos pelo T3 num curto período de tempo 

(30 min), já que os diferentes sítios ligantes de HT, supostamente, apresentam graus distintos 

de afinidade a eles, gerando diferentes respostas frente à diferentes doses. 

 Mais recentemente, um trabalho publicado pelo nosso grupo também demonstrou que 

no hipotiroidismo, o conteúdo de TSHB é escasso no citoplasma de tireotrofos e suas 

vesículas de secreção apresentam-se distribuídas, principalmente, próximo à membrana 

plasmática e no interior de vasos sanguíneos, o que está de acordo com os altos níveis de 

secreção do TSH observados nesta condição experimental. Após o tratamento com T3 por 30 

min (em doses fisiológicas ou suprafisiológicas) houve um aumento no contéudo de TSHB e 

uma redistribuição dos seus grânulos de secreção, de modo que a marcação deste hormônio 

apresentou-se dispersa pelo citoplasma e não mais próxima à membrana plasmática ou no 

interior de vasos sanguíneos, dado indicativo de um rápido bloqueio na secreção de TSH (28) 

(Apêndice).  

 Assim, podemos afirmar que tanto a síntese como a secreção são rapidamente reguladas 

pelo T3. Contudo, os mecanismos e as vias pelos quais o T3 promove essas alterações, em um 

curtíssimo espaço de tempo ainda são desconhecidos.  

 Para uma abordagem mais aprofundada desses efeitos, o presente estudo utilizou cultura 

de células tireotróficas TαT1, modelo que permite um maior controle sobre os parâmetros 

externos, bem como cultura primária de células da adenohipófise de animais hipotiroideos. 

Estes modelos possibilitaram o uso de bloqueadores de transcrição gênica e inibidores de 

proteínas envolvidas em vias de sinalização específicas para a identificação do mecanismo 

pelo qual o T3 poderia promover seus rápidos efeitos sobre a síntese e secreção do TSH. 

 

1.3 Linhagem celular de tireotrofos – Células TT1 de camundongos 
 

 Recentemente, ALARID e colaboradores (29) imortalizaram células da hipófise de 

camundongos transgênicos, em diferentes estágios de diferenciação, obtendo uma linhagem 

de tireotrofo que expressa tanto a subunidade alfa quanto a beta do TSH e o fator de 
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transcrição Pit-1, que está relacionado com o desenvolvimento e sobrevivência dos tireotrofos 

presentes na pars distalis da adenohipófise. 

 Estudos com estas células tireotróficas imortalizadas, linhagem TT1, demonstraram  

que as mesmas apresentam os THRs nas isoformas THRB1 e THRB2, além do receptor 

RXR que sofre heterodimerização com os THRs, de modo a possibilitar que as ações 

genômicas dos HTs sejam desencadeadas e estudadas (4). Este estudo também mostrou que 

as células TT1 respondem ao feedback negativo exercido pelo T3 sobre a expressão do 

mRNA de Tshb, porém, não foi observada qualquer ação sobre o transcrito Cga e sobre a 

meia-vida do mRNA do Tshb.  

 Apesar destas particularidades, as células TT1 apresentam características de células 

tireotróficas muito preservadas, como a expressão do fator de transcrição Pit-1 nas isoformas 

Pit-1  e Pit-T e é, portanto, o modelo mais próximo do real e viável para estudos biológicos. 

Por essa razão utilizamos esta linhagem celular, com o intuito de melhor caracterizar ações 

rápidas e possivelmente pós transcricionais sobre a síntese e processamento do mRNA de 

Tshb na linhagem celular TT1. 

 Problemas na detecção da proteína TSHB nesta linhagem celular nos levaram a utilizar 

o modelo de cultura primária de células da adenohipófise de animais hipotiroideos para os 

estudos envolvendo a caracterização das possíveis vias acionadas pelo T3 que resultariam na 

inibição da secreção do TSH.  

 Assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar as ações rápidas do T3 sobre a 

síntese, processamento, tradução e secreção de TSH em modelos de cultura primária de 

células da adenohipófise e em cultura de tireotrofos TT1, e deste modo, aprofundar o 

conhecimento do mecanismo de feedback negativo exercido por esse hormônio num 

componente central do eixo hipotálamo-hipófise-tireóide (HPT), que é o tireotrofo.  
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2 OBJETIVO 

  

 Com este estudo avaliamos se o T3, administrado por períodos curtos de tempo e sob a 

ação de bloqueadores da transcrição gênica ou inibidores de vias de sinalização intracelulares, 

interfere com a regulação da expressão gênica de Tshb e Cga que codificam as subunidades 

que compõem o TSH, bem como com a secreção desta glicoproteína, para deste modo 

caracterizar novas ações do T3 na regulação por feedback negativo do eixo hipotálamo-

hipófise-tiróide.   

 Para tal, avaliamos em cultura de células tumorais TαT1* ou em cultura primária 

de adenohipófise os seguintes parâmetros nos diferentes grupos descritos abaixo: 

 

a) Conteúdo de mRNA de Tshb e da Cga através da metodologia de Real-Time PCR 

(RT/PCRq); 

b) Comprimento da cauda poli(A) dos transcritos Tshb e Cga por meio do ensaio de 

RACE-PAT;  

c) Interação do mRNA de Tshb e Cga com ribossomos e possíveis repercussões na 

tradução, através do ensaio de Perfil Polissomal; 

d) Conteúdo de TSH secretado em cultura primária de células da adenohipófise de 

ratos controle por ELISA assay; 

e) Conteúdo de TSHB em cultura primária de tireotrofos de ratos hipotiroideos por 

Western Blotting/ECL; 

f) Alterações na concentração de cálcio e magnésio intracelular frente ao tratamento 

com T3 em cortes de hipofise. 

 

*Vale comentar que, apesar dessas células serem utilizadas para estudos do controle da 

expressão do TSH, não há ainda na literatura estudos nessas células referentes a expressão da 

proteína TSH.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Protocolo experimental  
 

3.1.1 Parte 1: Cultura de células TαT1 
 

 Neste estudo foram utilizadas células tireotróficas da linhagem TT1 obtidas a partir de 

camundongos transgênicos que expressam ambas as subunidades do hormônio tireotrófico, o 

TSH (29). 

 As células TαT1 foram cedidas gentilmente pela Dra. Pamela L. Mellon da 

Universidade de California - San Diego e plaqueadas em garrafas de 75 ou 25 cm2 ou ainda 

em placas de 6 poços (9 cm2) previamente revestidas com matrigel (BD Matrigel TM 

Basement Membrane Matriz, BD Biosciences, Bedford, MA), para facilitar a adesão celular, 

sendo esse revestimento diluído 10-30 vezes com PBS 1X. Somente após 1 h, tempo 

necessário para a secagem do revestimento de matrigel, é que as células foram transferidas 

para as garrafas contendo meio DULBECCO MEM high glucose (Vitrocell, Campinas, SP) 

com 10% de soro fetal bovino, 13,65 g/L de glicose, 100 U/mL de penicilina e 0,1 mg/ mL de 

estreptomicina (LifeTechnologies) e mantidas em uma estufa a 37 °C num ambiente com 5% 

de CO2.  

 

3.1.2  Curva de tempo de hipotiroidismo – tratamento com soro fetal bovino depletado de 
hormônio tiroidiano 

 

 Com o intuito de verificar qual o tempo necessário para que a linhagem celular 

apresente “comportamento semelhante ao de um animal com hipotiroidismo”, ou seja, 

aumento da síntese e secreção do TSH na ausência de T3, os primeiros experimentos foram 

delineados de modo que as células receberam meio DMEM contendo 10% de soro fetal 

bovino depletado de hormônio tiroidiano, por tratamento com resina AG1X-8 (Bio-Rad 

Laboratories, CA), por 12, 24, 36 e 48 h. Outra parte das células foi cultivada em meio não 

depletado de hormônios tiroidianos, compreendendo o grupo controle. 

 Assim, nestes primeiros experimentos, as garrafas de cultivo celular foram divididas 

nos seguintes grupos: 

1) Controle – células cultivadas em meio DMEM não depletado para hormônio 

tiroidiano; 

2) Hipotiroideo 12 h (12 h) - células cultivadas em meio DMEM depletado para 

hormônio tiroidiano por 12 h; 
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3) Hipotiroideo 24 h (24 h) - células cultivadas em meio DMEM depletado para 

hormônio tiroidiano por 24 h; 

4) Hipotiroideo 36 h (36 h) - células cultivadas em meio DMEM depletado para 

hormônio tiroidiano por 36 h; 

5) Hipotiroideo 48 h (48 h) - células cultivadas em meio DMEM depletado para 

hormônio tiroidiano por 48 h. 

 

 No momento do experimento foi retirado todo o meio de cultura das garrafas e 

adicionado 1 mL de PBS 1X gelado para remover o excesso de meio e “lavar” as células, que 

foram processadas segundo as etapas descritas nas próximas sessões.  

 

3.1.3 Curva de dose de Triiodotironina (T3) (Curva dose-resposta) 
 

 Após ter sido determinado que o período de 48h seria o mais adequado simular um 

estado de hipotiroidismo na linhagem celular TαT1, deu-se início aos estudos com a 

administração de triiodotironina (T3).  

 Neste estudo foram utilizadas diferentes doses de T3, por um período de tempo de 30 

min, para avaliar possíveis ações rápidas deste hormônio sobre a expressão dos mRNAs das 

subunidades Cga e Tshb do TSH nestas células. A maior dose empregada no estudo (10-7 M) 

também foi utilizada para avaliar o efeito mais tardio deste hormônio, que foi de 4h de 

tratamento.  

 Nesta etapa do estudo, os grupos constituintes foram: 

1) Controle (C) – células cultivadas em meio DMEM não depletado de hormônio 

tiroidiano; 

2) Hipotiroideo (H) - células cultivadas em meio DMEM depletado de hormônio 

tiroidiano por 48 h; 

3) Hipotiroideo + 10-7 M de T3 por 4 h (4h10-7) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-7 M por 4 h; 

4) Hipotiroideo + 10-7 M de T3 por 30 min (10-7) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-7 M por 30 min; 
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5) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min (10-8) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-8 M por 30 min; 

6) Hipotiroideo + 10-9 M de T3 por 30 min (10-9) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-9 M por 30 min; 

7) Hipotiroideo + 10-10 M de T3 por 30 min (10-10) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-10 M por 30 min; 

8) Hipotiroideo + 10-11 M de T3 por 30 min (10-11) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-11 M por 30 min. 

 

 Deste modo, foram estabelecidos grupos experimentais submetidos a tratamento com 

doses baixas e altas de T3 por curto período de tempo (30 min), uma vez que a caracterização 

de ações rápidas deste hormônio é potencialmente indicativa de que ações não genômicas 

estejam sendo desencadeadas. 

 Após o tratamento, o conteúdo celular das garrafas foi utilizado para as avaliações 

descritas nas próximas sessões.    

3.1.4 Teste de concentração e tempo para tratamento com 5,6-dichloro-1-b-ribofuranosyl 
benzimidazole (DRB) 

 

 Para testar se os resultados obtidos pelo tratamento com T3 foram decorrentes ou não 

de uma ação direta na transcrição dos genes estudados utilizamos um bloqueador de 

transcrição gênica habitualmente empregado na linhagem celular aqui estudada (Alarid et al., 

1996), o 5,6-dichloro-1-b-ribofuranosyl benzimidazole (DRB). A melhor dose e tempo de 

tratamento com DRB foram determinados de acordo com as condições descritas nos seguintes 

grupos: 

1) Controle (C) – células cultivadas em meio DMEM não depletado de hormônio 

tiroidiano; 

2) 1h100 - células cultivadas em meio DMEM não depletado de hormônio 

tiroidiano, e tratadas por 1 h com DRB a 100 µM; 

3) 2h100- células cultivadas em meio DMEM não depletado de hormônio 

tiroidiano, e tratadas por 2 h com DRB a 100 µM; 



24 

 

 

4) 2h50- células cultivadas em meio DMEM não depletado de hormônio 

tiroidiano, e tratadas por 2 h com DRB a 50 µM. 

 

3.1.5 Curva dose-resposta de T3 antes e após a incubação com DRB  
 

 Após ter sido determinado que a dose de 50 µM por 2h de DRB seria o melhor 

tratamento para inibir a transcrição dos genes alvo do nosso estudo, seguimos com os estudos 

em que diferentes doses de triiodotironina (T3) foram testadas, por 30 min, após o bloqueio 

da maquinaria de transcrição com DRB.  

 Foram utilizadas as doses 10-8 e 10-10 M de T3 por 30 min, uma dose suprafisiológica 

(10-7 M) por 4 h, que, caso o DRB não estivesse exercendo o bloqueio da transcrição, levaria 

a uma maior redução da expressão do TSH por ação do T3 (controle positivo) comparado 

com o seu correspondente não tratado com T3 (2 h de DRB + 4 h meio de cultura depletado 

de HT). Nesta etapa os grupos constituintes foram: 

1) Controle (C-) – células cultivadas em meio DMEM não depletado de 

hormônio tiroidiano; 

2) Controle + DRB (C+) - células cultivadas em meio DMEM não depletado de 

hormônio tiroidiano e tratadas com DRB por 2 h; 

3) Hipotiroideo (H-) - células cultivadas em meio DMEM depletado de 

hormônio tiroidiano por 48 h; 

4) Hipotiroideo + DRB (H+) - células cultivadas em meio DMEM depletado de 

hormônio tiroidiano por 48 h e tratadas com DRB por 2 h; 

5) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min (10-8-) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h seguido de tratamento com T3 

na dose de 10-8 M por 30 min; 

6) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min + DRB (10-8+) - células cultivadas 

em meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, tratadas com DRB por   

2 h seguido de tratamento com T3 na dose de 10-8 M por 30 min; 

7) Hipotiroideo + 10-10 M de T3 por 30 min (10-10-) - células cultivadas em 

meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h seguido de tratamento com 

T3 na dose de 10-10 M por 30 min; 

8) Hipotiroideo + 10-10 M de T3 por 30 min + DRB (10-10+) - células cultivadas 

em meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, tratadas com DRB por 

2 h seguido de tratamento com T3 na dose de 10-10 M por 30 min; 
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9) Hipotiroideo + 10-7 M de T3 por 4 h (10-74h-) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h seguido de tratamento com T3 

na dose de 10-7 M por 4 h; 

10)  Hipotiroideo + 10-7 M de T3 por 4 h + DRB (10-74h+) - células cultivadas 

em meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, com DRB por 2 h 

seguido de tratamento com T3 na dose de 10-7 M por 4 h; 

11)  Hipotiroideo + DRB (H54h+) - células cultivadas em meio DMEM 

depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, com DRB por 2 h e que receberam meio 

DMEN depletado, ao invés de T3, 4 h antes do experimento, totalizando 54 h de 

tratamento com meio depletado e 6h de DRB (controle do tratamento de DRB para 

o grupo 10-74h+). 

 Após o tratamento, o conteúdo celular das garrafas foi utilizado para as avaliações 

descritas nas próximas sessões.    

 

3.1.6 Ensaio de Fragmentação do DNA e Viabilidade celular 
 

 Para avaliar se os diferentes tratamentos provocavam morte celular por apoptose ou 

tornaram as células inviáveis, principalmente no caso do uso do bloqueador de transcrição 

gênica DRB, foi realizado o ensaio de fragmentação de DNA e viabilidade celular por 

citometria de fluxo de acordo com o método descrito por NICOLETTI e colaboradores (30).  

As células foram cultivadas, conforme descrito acima, e os grupos utilizados neste ensaio 

foram os seguintes: 

1) Controle (C-) – células cultivadas em meio DMEM não depletado de 

hormônio tiroidiano; 

2) Controle + DRB (C+) - células cultivadas em meio DMEM não depletado de 

hormônio tiroidiano e tratadas com DRB por 2 h; 

3) Hipotiroideo (H-) - células cultivadas em meio DMEM depletado de 

hormônio tiroidiano por 48 h; 

4) Hipotiroideo + DRB (H+) - células cultivadas em meio DMEM depletado de 

hormônio tiroidiano por 48 h e tratadas com DRB por 2 h; 

5) Hipotiroideo + DRB (H54h+) - células cultivadas em meio DMEM depletado 

de hormônio tiroidiano por 48 h, tratadas com DRB por 2 h e que receberam meio 

DMEN depletado, ao invés de T3, 4 h antes do experimento totalizando 54 h de 
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tratamento com meio depletado e 6 h de DRB (controle do tratamento de DRB para 

o grupo 10-74h+); 

6) Hipotiroideo + 10-7 M de T3 por 4 h + DRB (10-74h+) - células cultivadas 

em meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, tratadas com DRB por 

2 h, seguido de tratamento com T3 na dose de 10-7 M por 4 h.  

 

 Após os períodos de tempo acima citados, o conteúdo celular com o meio de cultivo foi 

removido e centrifugado por 5 min a 2000 rpm (Centrífuga Eppendorf 5415). Em seguida, o 

pellet foi ressuspenso em 1 mL de PBS (pH 7,4). 

 Uma alíquota de 500 µL foi colocada em tubo cônico de 1000 µL para o ensaio de 

fragmentação celular. Seguiu-se uma centrifugação a 400 g e o precipitado de células obtido 

foi ressuspenso em 400 µL de uma solução hipotônica contendo iodeto de propídeo (IP) 2 

mg/mL, 0,1% de citrato de sódio e 0,1% de Triton X-100. Nessas condições, as células foram 

incubadas por 30 min, à temperatura ambiente e na ausência de luz. Nesse ensaio, o meio 

hipotônico faz com que as células tornem-se túrgidas, o que facilita a sua ruptura, processo 

que é auxiliado pela ação do Triton X-100 na membrana plasmática, condições que permitem 

a entrada de iodeto de propídeo na célula. Este se liga ao DNA e as células que o apresentam 

íntegro emitem alta fluorescência, enquanto as que apresentam DNA fragmentado pelas 

endonucleases emitem baixa fluorescência.  

 A fluorescência foi determinada no canal FL2 (fluorescência laranja-avermelhada – 

585/42 ηm). Foram consideradas em processo de morte as células que emitiram baixa 

intensidade de fluorescência. Dez mil eventos foram adquiridos por amostra em histograma. 

Os histogramas foram analisados utilizando o programa “Cell Quest” (Becton Dickinson, San 

Juan, CA, EUA). 

 Os 500 µL restantes da amostra foram utilizados no ensaio de viabilidade celular. Para 

tanto foram adicionados 50 µL de tampão de viabilidade 10% (PBS pH 7,4; iodeto de 

propídeo) seguindo-se a homogeneização manual e delicada das amostras, para evitar a 

ruptura das membranas celulares. Seguiu-se incubação por 30 min no escuro. A viabilidade 

celular é testada de acordo com a quantidade de iodeto de propídeo que consegue atravessar a 

membrana celular e, portanto, interagir com os ácidos nucléicos no interior celular. Quanto 

mais iodeto de propídeo interagir com ácidos nucléicos, maior a porcentagem de células 

inviáveis que emitirão fluorescência. 
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3.1.7 Ensaio de comprimento de cauda poli(A) dos mRNAs de Tshb e Cga e perfil polissomal 
 

 Para avaliar se os diferentes tratamentos provocaram alteração no comprimento da 

cauda poli(A) destes transcritos e a sua associação com ribossomos, o que foi feito por meio 

das metodologias RACE-PAT e perfil polissomal respectivamente (descritas adiante), as 

células foram cultivadas conforme descrito, e os grupos utilizados neste ensaio foram os 

seguintes: 

1) Controle (C) – células cultivadas em meio DMEM não depletado de hormônio 

tiroidiano; 

2) Hipotiroideo (H) - células cultivadas em meio DMEM depletado de hormônio 

tiroidiano 48 h; 

3) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min (10-8) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-8 M por 30 min; 

4) Hipotiroideo + 10-10 M de T3 por 30 min (10-10) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-10 M por 30 min. 

 Após o tratamento, as células foram utilizadas para as avaliações descritas nas sessões 

dos procedimentos realizados. 

3.1.8 Avaliação da expressão da Integrina B3 (ITGB3) em células TαT1 
 

 A presença do transcrito Itgb3 e da proteína ITGB3 (subunidade Beta 3 da Integrina) 

em células T αT1 foi avaliada por PCR e Western blotting, respectivamente, e os grupos 

utilizados neste ensaio foram os seguintes: 

1) Controle (C) – células cultivadas em meio DMEM não depletado de hormônio 

tiroidiano; 

2) Hipotiroideo (H) - células cultivadas em meio DMEM depletado de hormônio 

tiroidiano 48 h; 

3) Hipotiroideo + 10-10 M de T3 por 30 min (10-10) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h e que receberam T3 na dose de 

10-10 M por 30 min; 

4) Hipotiroideo + 10-7 M de T3 por 4 h (10-74h-) - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h seguido de tratamento com T3 

na dose de 10-7 M por 4 h. 
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 Após o tratamento, as células foram utilizadas para as avaliações descritas nas sessões 

dos procedimentos realizados. 

3.1.9 Avaliação do conteúdo de mRNA de Tshb e Cga e comprimento da cauda poli(A) na 
presença do peptídeo RGD 

 

 Para avaliar se os efeitos desencadeados pelo T3 no conteúdo e comprimento da cauda 

poli(A) dos transcritos estudados se devem à interação com a integrina αV γ, as células 

foram cultivadas com T3 na presença de RGD, peptídeo que compete com o T3 pelo mesmo 

sítio de ligação na integrina de membrana, conforme descrito acima e os grupos utilizados 

nestes ensaios foram os seguintes: 

1) Hipotiroideo (H) - células cultivadas em meio DMEM depletado de hormônio 

tiroidiano 48 h; 

2) Hipotiroideo + RGD (HRGD) - células cultivadas em meio DMEM depletado 

de hormônio tiroidiano 48 h e tratadas com RGD (100 µg/mL -  50 min); 

3) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min (10-8)  - células cultivadas em meio 

DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, e que receberam T3 na dose de 

10-8 M por 30 min; 

4) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min + RGD (10-8
RGD)  - células 

cultivadas em meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, tratadas 

com RGD (100 µg/mL -  50 min) e que, em seguida, receberam T3 na dose de 10-8 

M por 30 min; 

5) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min + RGE (10-8
RGE)  - células 

cultivadas em meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, tratadas 

com RGE (100 µg/mL -  50 min) e que, em seguida, receberam T3 na dose de 10-8 

M por 30 min; 

6) Hipotiroideo + 10-10 M de T3 por 30 min (10-10)  - células cultivadas em 

meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, e que receberam T3 na 

dose de 10-10 M por 30 min; 

7) Hipotiroideo + 10-10 M de T3 por 30 min + RGD (10-10
RGD)  - células 

cultivadas em meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, tratadas 

com RGD (100 µg/mL -  50 min) e que, em seguida, receberam T3 na dose de 10-10 

M por 30 min; 

8) Hipotiroideo + 10-10 M de T3 por 30 min + RGE (10-10
RGE)  - células 

cultivadas em meio DMEM depletado de hormônio tiroidiano por 48 h, tratadas 
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com RGE (100 µg/mL -  50 min) e que, em seguida, receberam T3 na dose de 10-10 

M por 30 min. 

 

 Para a análise do conteúdo de mRNA de Tshb, os grupos tratados com T3 na dose de 

10-8 M não foram avaliados uma vez que o efeito não persistiu após o bloqueio com o inibidor 

de transcrição, o DRB.  

 Para garantir que os efeitos observados com o RGD eram específicos, foi utilizado o 

peptídeo RGE como controle negativo. Após o tratamento, as células foram utilizadas para as 

avaliações descritas nas sessões dos procedimentos realizados. 

 

3.1.10 Parte 2: Estudos em cultura primária de células da adenohipófise e em cortes de 
tecido hipofisário 

 

 Os experimentos foram realizados em cultura de células de hipófise anterior 

(adenohipófise) ou cortes de tecido hipofisário de ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus), 

com sete semanas de idade e peso médio de 220 g, provenientes do Biotério Central do 

Instituto de Ciências Biomédicas – USP (cultura primária) ou da Universidade Autônoma do 

México (UNAM -  cortes de tecido hipofisário). Estes animais foram mantidos no biotério do 

Departamento de Fisiologia e Biofísica e no biotério Central da UNAM (México), em 

condições controladas de luz (ciclo de 12/12 horas de claro/escuro) e temperatura (23  2 C), 

em gaiolas coletivas, com água e alimentação ad libitum. 

 Inicialmente os animais foram divididos nos seguintes grupos experimentais: 

I. Controle (C) – animais que receberam água ad libitum;  

II. Hipotiroideo (H) – animais que receberam metimazol (0,05%), inibidor de 

peroxidase tireoidiana, dissolvidos na água de beber, durante um período de 20 dias 

(o tratamento iniciou-se quando os animais completaram 4 semanas de vida e 

manteve-se até a sétima semana). 

 

 A divisão entre estes dois grupos teve como objetivo padronizar o protocolo 

experimental de cultura primária com animais hipotiroideos, uma vez que em estudo 

recentemente publicado, observamos que a sobrevivência / responsividade do tireotrofo em 

cultura primária de adenohipófise de animais do grupo controle é muito baixa, perdendo a sua 

atividade em apenas 18 h de cultura (31) (Apêndice).  
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 Assim, para o procedimento de cultura primária, as adenohipófises foram removidas 

após a eutanásia por asfixia com CO2 e a decapitação. Os experimentos foram realizados de 

acordo com o protocolo certificado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), 

registrado com o número 143 na folha 13 do livro 3.  

 As adenohipófises foram mecanicamente dispersas após o tratamento com tripsina (40 

mg/mL) e EDTA (2 mM) e cultivadas em meio 199 contendo bicarbonato de sódio, penicilina 

(100 U/ml) e estreptomicina (100 µg/ml) (LifeTechnologies), conforme previamente descrito 

(31, 32), e mantidas em uma estufa a 37 °C num ambiente com 5% CO2 com soro fetal 

bovino depletado ou não de hormônios tiroidianos por meio de carvão (Lifetechnologies) de 

acordo com o delineamento experimental.  

 Para os experimentos de mobilização de cálcio e magnésio intracelular em cortes de 

hipófises de animais hipotiroideos, os animais foram decapitados e as hipófises 

imediatamente removidas e depositadas numa placa contendo ágar (3%) e mantidas a 4 ºC por 

10 min. Cortes de 70 µm foram feitos com o uso do aparelho Vibratome (Leica VT10005) 

seguido pelo processamento e análise de acordo com o protocolo descrito nas sessões abaixo. 

 

3.1.11 Avaliação do conteúdo de TSHB e GH em cultura primária de adenohipófise de 
animais controle e hipotiroideos 

 

 Com o intuito de verificar o padrão de expressão de TSHB ao longo de 48 h em cultura 

primária de adenohipófise de animais dos grupos controle ou hipotiroideo, cerca de 20 

animais por grupo foram utilizados e fragmentos de hipófises reservados antes da dispersão 

celular ou células isoladas formaram os seguintes grupos:  

1) Controle (tecido) (C – tecido) – pequenos fragmentos de adenohipófises de 

animais C coletados imediatamente após a decapitação; 

2) Hipotiroideo (tecido) (H – tecido) – pequenos fragmentos de adenohipófises 

de animais H coletados imediatamente após a decapitação; 

3) Tempo 0 C (C 0 h) – células recém dispersas provenientes de animais C; 

4) Tempo 0 H (H 0 h) – células recém dispersas provenientes de animais H; 

5) Controle 24 h (C 24 h) - células isoladas a partir de adenohipófise de animais 

C e cultivadas em meio 199 com soro fetal bovino por 24 h; 

6) Hipotiroideo 24 h (H 24 h) - células isoladas a partir de adenohipófise de 

animais H e cultivadas em meio 199 com soro fetal bovino depletado de hormônio 

tiroidiano por 24 h; 
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7) Controle 48 h (C 48 h) - células isoladas a partir de adenohipófise de animais 

C e cultivadas em meio 199 com soro fetal bovino por 48 h; 

8) Hipotiroideo 48 h (H 48 h) - células isoladas a partir de adenohipófise de 

animais H e cultivadas em meio 199 com soro fetal bovino depletado de hormônio 

tiroidiano por 48 h. 

 

 Após o tempo de tratamento, o conteúdo celular e/ou os fragmentos de tecido 

hipofisário foram homogeneizados em tampão RIPA com coquetel de inibidores (150 mM de 

NaCl, 0,1% Nonidet P-40, 0.5% deoxicolato de sódio, 50 mM de Tris pH 8 e 0,1% de SDS) e 

centrifugados a 16 000 g por 20 min, e o sobrenadante reservado para posterior análise 

protéica de acordo com as etapas descritas nas próximas sessões. A avaliação do conteúdo de 

GH teve como objetivo confirmar o estado hipotiroideo no grupo tratado com MMI, uma vez 

que o GH sofre redução nesta condição experimental. 

 

3.1.12 Avaliação do conteúdo de TSHB em cultura primária de adenohipófise de animais 
hipotiroideos tratadas com T3 na presença de inibidores específicos  

 

 O efeito do T3 sobre o conteúdo e secreção de TSHB em cultura primária de 

adenohipófise de animais hipotiroideos foi avaliado por meio de Western blotting de amostras 

de cultura de células e do meio extracelular. A caracterização das vias pelas quais o hormônio 

tiroidiano poderia desencadear seus efeitos foi feita através do uso de bloqueadores 

específicos: 

a) RGD –peptídeo que compete com sítio de ligação do Tγ na integrina αV γ 

(100 µg/mL -  50 min) presente na membrana plasmática; 

b) Wortmaninn -  inibidor da PI3K (Fosfoinositídeo 3-quinase) (1 µM -  30 min). 

 

Deste modo, os experimentos foram delineados com os seguintes grupos: 

 

1) Hipotiroideo (H) - células isoladas a partir de adenohipófise de animais H e 

cultivadas em meio 199 com soro fetal bovino depletado de hormônio tiroidiano por 

24 h; 

2) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min (T3) - células cultivadas em meio 

199 com soro fetal bovino depletado de hormônio tiroidiano por 24 h e que 

receberam T3 na dose de 10-8 M por 30 min; 
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3) Hipotiroideo + RGD (HRGD) - células cultivadas em meio 199 depletado de 

hormônio tiroidiano 24 h e tratadas com RGD (100 µg/mL -  50 min); 

4) Hipotiroideo + RGD + 10-8 M de T3 por 30 min (T3RGD)  - células 

cultivadas em meio 199 depletado de hormônio tiroidiano por 24 h, tratadas com 

RGD (100 µg/mL -  50 min) e que, em seguida, receberam T3 na dose de 10-8 M 

por 30 min; 

5) Hipotiroideo + wortmannin (Hwort) - células cultivadas em meio 199 

depletado de hormônio tiroidiano 24 h e tratadas com wortmannin (1 µM -  30 min); 

6) Hipotiroideo + wortmannin + 10-8 M de T3 por 30 min (T3wort)  - células 

cultivadas em meio 199 depletado de hormônio tiroidiano 24 h e tratadas com 

wortmannin (1 µM -  30 min); e que, em seguida, receberam T3 na dose de 10-8 M 

por 30 min.  

 

Após o tempo de tratamento, as células foram homogeneizadas conforme descrito acima 

e o conteúdo intracelular, bem como o meio de cultivo, constituindo o meio extracelular, 

foram reservados para posterior análise protéica de acordo com as etapas descritas nas 

próximas sessões.  

 

3.1.13 Avaliação do conteúdo de TSHB em cultura primária de adenohipófise na presença de 
EGTA 

 

 Para testar se os resultados obtidos na avaliação do conteúdo e secreção de TSH frente à 

administração de T3 dependiam de variações na concentração de cálcio, cátio importante para 

a secreção do TSH em resposta ao TRH, nós utilizamos o EGTA, reconhecido quelante de 

cálcio, para analisar se o efeito do T3 persistia. Os seguintes grupos foram empregados nesse 

estudo: 

 

1) Hipotiroideo (H) - células isoladas a partir de adenohipófise de animais H e 

cultivadas em meio 199 contendo HEPES e soro fetal bovino depletado de 

hormônio tiroidiano por 24 h; 

2) Hipotiroideo + 10-8 M de T3 por 30 min (T3) - células cultivadas em meio 

199 contendo HEPES e soro fetal bovino depletado de hormônio tiroidiano por 24 h 

e que receberam T3 na dose de 10-8 M por 30 min; 
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3) Hipotiroideo + EGTA (H EGTA) - células cultivadas em meio 199 contendo 

HEPES e soro fetal bovino depletado de hormônio tiroidiano por 24 h e tratadas 

com EGTA (1 mM -  1 h); 

4) Hipotiroideo + EGTA + 10-8 M de T3 por 30 min (T3EGTA)  - células 

cultivadas em meio 199 contendo HEPES e soro fetal bovino depletado de 

hormônio tiroidiano por 24 h, tratadas com EGTA (1 mM -  1 h) e que, em seguida, 

receberam T3 na dose de 10-8 M por 30 min; 

  

 A concentração de EGTA foi determinada com o uso da calculadora “Ca-EGTA 

Calculator v1.γ using constants from Theo Schoenmakers' Chelator” disponível no website: 

http://maxchelator.stanford.edu/CaEGTA-TS.htm, de modo que com 1 mM EGTA, a 

concentração de cálcio livre se reduzia a 0.8 mM, enquanto a concentração inicial no meio 

199 era 1,8 mM. Optamos por reduzir pela metade, uma vez que a total depleção de cálcio 

poderia resultar em outros efeitos e nos levar à uma falsa interpretação dos resultados. Após o 

tempo de tratamento com EGTA e T3, as células foram homogeneizadas conforme descrito 

acima e o conteúdo intracelular, bem como o meio de cultivo (meio extracelular) foram 

reservados para posterior análise protéica de acordo com as etapas descritas nas próximas 

sessões.  

 

3.1.14 Avaliação da mobilização de cálcio e magnésio intracelular em cortes de hipófise de 
animais hipotiroideos tratados com T3 

 

 Outra abordagem utilizada para testar se os resultados obtidos na avaliação do conteúdo 

intracelular e secreção de TSH frente à administração de T3 dependiam de variações na 

concentração de intracelular de cálcio ou de magnésio foi realizada por meio da captura de 

imagens de cortes de hipófise de animais hipotiroideos tratados com Fluo 4AM, marcador 

para cálcio, ou Magnesium Green AM, marcador para magnésio (Lifetechnologies).  

 Para a análise de mobilização de cálcio intracelular, o seguinte protocolo experimental 

foi utilizado: 

 

 

 

 

 

http://maxchelator.stanford.edu/CaEGTA-TS.htm
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       Registro*    Registro    Lavagem               Registro                 Lavagem     Registro         Registro 

       (3 min)          (3 min)       (3 min)                 (15 min)                  (3 min)       (3 min)           (3 min)    

 

 Para a análise de mobilização de magnésio intracelular, o seguinte protocolo 

experimental foi utilizado:  

 

 

 

 

 

  Registro* Registro     Lavagem        Registro      Lavagem     Registro   Lavagem      Registro      Registro 

    (3 min)   (3 min)       (3 min)           (15 min)       (3 min)      (3 min)       (3 min)      (15 min)      (3 min) 

* O primeiro registro foi utilizado para capturar a atividade basal das células sem a administração de 
nenhum hormônio. 

 Nos estudos relacionados à mobilização de cálcio intracelular, o TRH e a dopamina 

foram utilizados para a identificação dos tireotrofos nos cortes de hipófise. Com relação aos 

estudos envolvendo à variação intracelular de magnésio, a validação da marcação feita por 

Magnesium Green AM foi feita através de uma solução de alta concentração de MgCl2, que 

induz a entrada de magnésio no meio intracelular e portanto, espera-se que haja um aumento 

da fluorescência. Para os dois estudos, ao final do protocolo, utilizamos uma solução de alta 

concentração de KCl para checar a viabilidade das células ao final dos experimentos. Apenas 

células viáveis foram analizadas.   

 As imagens foram capturadas a cada 0,3 segundos com o microscópio Leica M 205 FA 

acoplado à câmera RS Photometrics Sensys e a variação na intensidade da fluorescência foi 

analisada com os Software ImageJ e Igor Pro 6.  

 Para fins didáticos, na montagem das imagens para os estudos de mobilização de cálcio 

intracelular apenas os valores obtidos com a administração de TRH, T3 e TRH+dopamina 

foram utilizados. Já para os estudos de magnésio intracelular apenas os registros obtidos 

durante o período basal (primeiro registro) e durante a administração de T3 foram utilizados. 

As imagens foram feitas utilizando-se o software Prisma 6. Este estudo foi desenvolvido em 

TRH (10 nM) + 

dopamina (1µM) 
TRH 

10 nM 

T3 contínuo 

(10 nM) 

KCl 

(140 nM) 

TRH (10 nM) + 

dopamina (1µM) 

TRH 

10 nM 

T3 contínuo 

(10 nM) 

KCl 

(140 nM) 

MgCl2 contínuo 

(10 mM) 
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parceria com a Universidade Autônoma do México (UNAM) no laboratório da Prof Dra. 

Tatiana Fioderlisio. 

 

3.2 Procedimentos 
 

3.2.1 Extração do RNA total 
 

 Após a remoção das células e sua transferência para um eppendorff, as amostras foram 

submetidas à centrifugação a 1000 g por 5 min a 4 °C, para precipitação das mesmas. Em 

seguida, o pellet formado foi ressuspenso em 500 µL de solução D (4 M tiocianato de 

guanidina; 25 mM citrato de sódio, pH 7,0; 0,5% lauril sarcosinato de sódio e 0,1 M 2-

mercaptoetanol) para a extração do RNA total, utilizando-se a metodologia da guanidina–

fenol-clorofórmio e precipitação com isopropanol (33, 34). 

Após várias etapas que visaram à obtenção e a purificação do RNA total, sua concentração foi 

estimada por densidade óptica, através de espectrofotometria, utilizando-se a absorbância de 

260 nm e tendo como referência o valor de 40 µg/mL para cada unidade de densitometria 

óptica.  

 A integridade do RNA foi confirmada pela visualização das bandas do RNA ribossomal 

28S e 18S, no transiluminador, após eletroforese de 1 µg de RNA total em gel de agarose 

(1%), corado com Gel Red (Uniscience). As amostras de RNA foram armazenadas a – 80 ºC 

para uso posterior. 

 

3.2.2 Avaliação da expressão das subunidades Cga e Tshb por RT/qPCR 
 

 Os conteúdos de mRNA das subunidades que compõem o TSH foram avaliados através 

dos ensaios de Transcrição Reversa seguido por PCR quantitativo em Tempo Real (Real 

Time PCR ou RT/qPCR) com primers específicos para as sequências estudadas e para o gene 

constitutivo, Gapdh, que serviu como controle interno. Em determinadas situações o Rpl19 

também foi utilizado como controle interno e, além disso, serviu para avaliar se havia 

mudanças na expressão de Gapdh nos diferentes tratamentos, ou seja, se o Gapdh realmente 

seria um controle interno confiável. 

 

3.2.2.1 Ensaio de Transcrição Reversa (RT) – Síntese cDNA  
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 A partir de 1 µg do RNA total foi realizado o ensaio de transcrição reversa (RT) com 

oligo (dT) para a síntese de uma fita de DNA complementar ao mRNA. Para tanto, em cada 

amostra foi adicionado 1 µL de oligo (dT) (0,5 µg/µL), seguindo-se uma incubação a 65 °C 

por 10 min, para possibilitar que quaisquer alças de complementaridade que existam no RNA 

possam ser desfeitas e permitir o anelamento com o oligo (dT). Em seguida adicionou-se a 

seguinte mistura: 4 µL do tampão da enzima (50 mM de Tris-HCl pH 8,3; 75 mM de KCl, 3 

mM de MgCl2, 50 mM DTT), 1 µL da mistura de dNTPs (10 mM cada), 1 µL da enzima M-

MLV Reverse Transcriptase (50,000U; Promega®, EUA), em volume final de 20 µL, 

completos com H20 DEPC; seguiu-se incubação por 1 hora a 42 ºC (ação da enzima 

Transcriptase Reversa). A inativação da reação ocorreu a 70 ºC por 15 minutos, sendo as 

amostras estocadas a -20º C até a realização da próxima etapa. 

 

3.2.2.2 Padronização da relação DNA:primer para Tshb, Cga, Gapdh e Rpl19 para Real Time 

PCR 

 

 Para garantir que o ensaio de quantificação do mRNA através da metodologia Real-

Time PCR fosse fidedigno, partiu-se para a padronização da melhor relação DNA:primer  

específico, com o objetivo de obter a maior eficiência de amplificação para o Tshb, Cga , 

Gapdh e Rpl19 (estes dois últimos utilizados como controles internos). Esta padronização foi 

realizada através de curvas de amplificação com diluições seriadas do produto do ensaio de 

Transcrição Reversa, em: 1:1, 1:5, 1:10, 1:50 e uma amostra contendo só o tampão de 

diluição e primers (NTC – no template control).  

 Os primers foram desenhados a partir do uso do software Primer3 Input 0.4.0, e as 

sequências e os tamanhos de fragmentos gerados para cada gene estão descritos abaixo no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Sequência dos primers utilizados para Tshb, Cga, Gapdh e Rpl19 e o 

comprimento do fragmento obtido para cada um deles no ensaio de RT/qPCR. 

PRIMERS SEQUÊNCIA 
TAMANHO DO 
FRAGMENTO 

Antisense: Tshb 5’- GTTGGTTTTGACAGCCTCGT- γ’ 
198 pb 

Sense: Tshb 5’- GGCAAACTGTTTCTTCCCAA - γ’ 
Antisense: Cga  5’- GCCAGGTCCAAGAAGACAAT - γ’ 

108 pb 
Sense: Cga  5’- CACTCTGGCATTTCCCATTA - γ’ 
Antisense: Gapdh 5’- CCGTTCAGCTCTGGGATGAC - γ’ 

76 pb 
Sense: Gapdh 5’- GGGCTGCCCAGAACATCAT- γ’ 
Antisense: Rpl19 5’- TCAGGCCATCTTTGATCAGCT - γ’ 

71 bp 
Sense: Rpl19 5’- CAATGAAACCAACGAAATCG - γ’ 
 

 Após a reação de PCR, utilizando-se da diluição seriada das amostras, determinou-se a 

eficiência de cada primer através da inclinação da reta (slope) dos pontos de CT resultantes 

em relação à concentração de cDNA presente na amostra, de acordo com a fórmula: E=10 -1/a 

onde “a” é o coeficiente angular da reta (35). 

 

3.2.2.3 Amplificação e quantificação do mRNA de Tshb e Cga por Real-Time PCR  

 

 Após a padronização, a quantidade de DNA gerada a partir de cada gene de interesse, 

foi analisada por PCR em Tempo Real utilizando o reagente GoTaq® qPCR Master Mix 

(Promega, WI, USA) com o sistema Rotor Gene Q (Qiagen, Alemanha). 

 As condições do PCR utilizadas para amplificar tanto Tshb quanto Cga, Gapdh e Rpl19 

foram: 2 min a 95 ºC seguindo-se 40 ciclos na seguinte seqüência: 95 ºC por 15 s e 60 ºC por 

1 min. A especificidade da reação com GoTaq® foi confirmada pela análise da curva de 

dissociação tomando como base a temperatura de dissociação - “melting point”, que consiste 

no aquecimento lento das amostras de 72 oC (pareamento/alongamento) a 95 °C, e deve 

resultar em somente um amplicon (pico) por amostra. A expressão gênica foi quantificada 

utilizando o cálculo do Ct (“cycle threshold”) conforme previamente descrito (35), e os 

resultados foram expressos em unidades arbitrárias relativas à variação da expressão de 

mRNA do Tshb e Cga normalizados com os valores obtidos com o mRNA de Gapdh e Rpl19. 

Como os resultados obtidos com a normalização com o Rpl19 foram equivalentes aos 

alcançados com o Gapdh, neste estudo serão apresentados apenas os resultados normalizados 

com este último controle interno. 
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3.2.3 Avaliação do comprimento da cauda poli(A) dos mRNAs de Tshb, Cga, Gapdh e Ppia 
 

3.2.3.1 Ensaio de RACE-PAT (Rapid Amplification of cDNA ends - Poly A Test)  

 

 Após a extração de RNA total, uma alíquota das amostras foi utilizada para o ensaio de 

estado de poliadenilação dos mRNAs de Tshb, Cga, Gapdh e Ppia (peptidilprolil isomerase 

A, também conhecido como ciclofilina A), estes dois últimos utilizados como genes 

constitutivos.  

 Para análise do estado de poliadenilação desses mRNAs foi utilizado o método RACE-

PAT (36). O RACE-PAT envolve a amplificação da porção terminal γ’ do mRNA onde se 

localiza a cauda poli(A) do mRNA. Esta região é transcrita reversamente utilizando-se um 

excesso de oligo (dT) ligado a um oligonucleotídeo ancorador (sequência ancoradora de 

G/C). A fita de DNA formada é submetida ao PCR com um primer específico para o gene de 

estudo, localizado próximo ao sítio de poliadenilação do transcrito de interesse, e novamente 

com oligo(dT) ancorador (5’ - GCGAGCTCCGCGGCCGCGT12  - γ’), desta vez servindo 

como primer antisense para a amplificação. 

 Esse ensaio é extremamente acurado para a quantificação do comprimento da cauda 

poli(A), independentemente do tamanho do mRNA. Finalmente, como o ensaio RACE-PAT 

utiliza como primers os oligos (dT), os resultados obtidos indicam, de fato, o estado de 

poliadenilação do transcrito (36). 

 

3.2.3.2.Ensaio de Transcrição Reversa (RT) - Síntese de cDNA para o RACE-PAT 

 

 Para tal finalidade, 2 µg de RNA total foram desnaturados em água DEPC (volume 5 

µL) em temperatura de 65 ºC por 10 min, na presença de β00 ηg de oligo (dT) ancorador. Em 

seguida adicionou-se a seguinte mistura: 4 µL de tampão da enzima (250 mM de Tris-HCl pH 

8,3; 375 mM de KCl, 15 mM de MgCl2, 50 mM DTT), 1 µL da mistura de dNTPs (10 mM 

cada), 1 µL da enzima M-MLV Reverse Trasncriptase (50,000 U; Promega, WI, EUA), em 

volume final de 20 µL, completos com H20 DEPC e incubou-se por 1 h a 42 oC. A inativação 

ocorreu a 70 ºC, por 15 min, após este período as amostras foram estocadas a – 20 ºC até a 

realização da próxima etapa. 
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3.2.3.3 Amplificação do cDNA do PAT e análise do comprimento da cauda poli(A) 

 

 Para reação de amplificação por PCR, 3 µL do produto de RT para RACE-PAT foram 

adicionados numa reação padrão de 25 µL contendo: 5 µL de tampão 5X Green GoTaq® 

Flexi Buffer (Promega, WI, USA), 1,5 µL de MgCL2 (25mM), 0,5 µL de mix de dNTPs com 

10 mM cada, 0,25 µL de GoTaq® DNA Polymerase (Promega, WI, USA) e 0,5 µL de 

oligo(dT) ancorador (25 pmol/ µL) servindo como primer antisense e 0,5 µL primer 

específico (25 pmol/ µL) para o gene de interesse. As sequências dos primers estão descritas 

no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Sequência dos primers utilizados para Tshb, Cga, Gapdh e Ppia  e o tamanho do 

fragmento mínimo obtido para cada um deles no ensaio de RACE-PAT. 

PRIMERS SENSE SEQUÊNCIA Tamanho do 
fragmento mínimo 

Tshb 5’-CTGCAAGTGTGGCAAGTGTAA-γ’ 214 pb 
Cga 5’-TTCAATGGCGCTGTGTGTCA-γ’ 214 pb 

Gapdh 5’-AGCAACAGGGTGGTGGACCT-γ’ 256 pb 
Ppia 5’-TGCGGGCATTTTACCCATCAAACC-γ’ 218 pb 

 

 As condições de amplificação foram as seguintes: 1 ciclo a 95 ºC por 5 min; 45 ciclos a 

95 ºC por 30s; 62 ºC para Tshb, Cga e Ppia, e 66 ºC para Gapdh por 1 min; 72 ºC for 1 min; 

extensão final de 7 min a 72 ºC e resfriamento a 4 ºC por tempo indeterminado.  

Os produtos amplificados por PCR foram analisados em gel de agarose 2,5% com GelRed 

(Uniscience, Brasil). Como este ensaio utiliza um primer sense específico para cada gene 

estudado e um oligo (dT) ancorador servindo como antisense, o produto deste PCR apresenta 

um fragmento de tamanho mínimo que se refere a distância do sítio de ligação do primer 

sense até a porção inicial da cauda poli(A) somado ao tamanho do oligo(dT) ancorador (30 

pares de bases - pb). O tamanho do fragmento mínimo para cada primer sense utilizado está 

descrito no quadro 2. 

 A análise do comprimento dos smears formados, ou seja, o número de pares de bases 

correspondente ao comprimento da cauda poli(A) foi estimado com o uso do Software 

ImageQuant TL Version 2005 (Amersham Biosciences) tendo como base o padrão do peso 

molecular aplicado em cada extremidade do gel. 
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3.2.4 Avaliação da associação entre ribossomos e os mRNAs das subunidades do TSH por 
meio do perfil polissomal 

 

 A avaliação do conteúdo de mRNA de Tshb e Cga  associado aos ribossomos foi feita 

através do ensaio de perfil polissomal seguido de RT/qPCR. 

 Após o tratamento de acordo com os grupos delineados, adicionou-se 100 µL de 

ciclohexamida (10 µg / mL) para cada garrafa contendo 10 mL de meio DMEM. Para cada 

valor amostral foram utilizadas 5 garrafas de 75 cm2 para cada grupo experimental. Após 10 

min, desprezou-se o meio, e as garrafas foram lavadas com PBS 1X; o conteúdo celular foi 

removido com o tampão de lise celular [sacarose 1M, Tris-HCl 1M pH 7,5, KCl 1M, MgCl2 

1M, EGTA 0,25M, DTT 1M, heparina (40 mg/mL), Triton X-100 e água DEPC], colocado 

no gelo por 10 min, seguindo-se centrifugação a 10000 g por 10 min a 4 °C. O pellet foi 

ressuspenso e centrifugado a 39000 rpm (Centrífuga Eppendorf 5415) por 2h e 30 min a 4 °C. 

Em seguida, o pellet foi aplicado sobre um gradiente de sacarose (7 – 47%) e separado em 

frações através de um coletor associado a uma bomba peristáltica e uma impressora, que 

registra os picos correspondentes a absorbância de cada fração coletada do gradiente. 

 As frações correspondentes aos polissomos (de acordo com o gráfico obtido) foram 

armazenadas e, posteriormente, utilizadas para extração de RNA. 

 

3.2.4.1 Extração de RNA das frações polissomais 

 

 As amostras coletadas foram transferidas para um tubo contendo tiocianato de 

guanidina 4M e etanol 100%; em seguida foram mantidas a 4 °C overnight para precipitação. 

No dia seguinte as amostras foram centrifugadas a 10000 g por 20 min a 4 °C, seguiu-se uma 

lavagem com álcool 75% e, novamente, centrifugação a 10000 g por 5 min a 4 °C. O pellet 

foi preservado no tubo e ressuspenso com água DEPC, aquecido a 70 °C por 15 min e 

colocado no gelo. A seguir, adicionou-se 50 µL de acetato de sódio 2M pH 4,0 e etanol 

100%. Posteriormente, o conteúdo foi transferido para outro tubo contendo heparina (40 

mg/mL) e centrifugado a 13000 rpm (Centrífuga Eppendorf 5415) por 20 min a 4 °C. O pellet 

foi preservado e a este adicionou-se 1 mL de cloreto de lítio 2 M, e os tubos foram mantidos a 

4 °C overnight. No dia seguinte as amostras foram centrifugadas a 12000 g por 15 min a 4 °C, 

lavadas duas vezes com etanol 70% intercalando-se uma centrifugação de 10000 g por 5 min 

a 4 °C. O pellet foi ressuspenso com 15-20 µL de água DEPC; seguiu-se a leitura e as etapas 

correspondentes para o ensaio de RT-qPCR. 
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3.2.4.2 Avaliação da expressão do mRNA de Itgb3 em cultura primária de células da 
adenohipófise e em células TαT1 

 

 Amostras de cDNA obtidas a partir do RNA total extraído da cultura primária de 

células da adenohipófise e de células TαT1 foram submetidas à reação de PCR com primers 

específicos para a Integrina Beta 3 (Sense: 5’ - GAAGACTCCAGTGGAAGGGC – γ’; 

Antisense: 5’ – TTTGGCTCTGGCTCGTTCTT; tamanho do fragmento: 204 pb) e 

reconhecidos para sequências de ratos e camundongos. 

 As condições do PCR utilizadas para amplificar Itgb3 foram: 2 min a 95 ºC seguindo-se 

40 ciclos na seguinte seqüência: 95 ºC por 15 s e 60 ºC por 1 min. Após o término do PCR, 8 

µL do produto de PCR acrescidos de 2 µL de blue juice (tampão de corrida) foram aplicados 

em um gel de agarose 2% contendo Gel Red e submetidos a 70V por 1,5h. A especificidade 

da reação com GoTaq® foi confirmada pela análise do tamanho do fragmento obtido de 

acordo com a posição de anelamento dos primers utilizados (204 pb).   

 

3.2.5 Avaliação do conteúdo de TSHB, GH e ITGB3 por Western blotting  
 

3.2.5.1 Extração de proteínas totais  

 

 Para tanto, adicionou-se tampão de lise celular  RIPA (150 mM de NaCl, 0,1% Nonidet 

P-40, 0.5% deoxicolato de sódio, 50 mM de Tris pH 8 e 0,1% de SDS) e um coquetel de 

inibidores de proteases (pepstatina, leupepstatina e ortovanadato)] para cada poço da placa de 

cultivo celular, seguindo-se de homogeneização manual para lise celular. Em seguida, o 

conteúdo foi transferido para um eppendorf e centrifugado a 16000 g por 20 min a 4 °C. O 

sobrenadante foi recuperado. Frações do meio extracelular também foram coletadas e 

estocadas a -20 °C, para a dosagem de proteínas totais, que foi realizada conforme descrito 

abaixo.  

 

 3.2.5.2 Dosagem de Proteínas Totais: Método de Bradford 

 

 As proteínas totais foram dosadas pelo método de Bradford (Bio-Rad, Dye Reagent 

Concentrate) (37). Primeiramente, foi preparada uma solução de albumina (albumina bovina) 

para obtenção dos pontos da curva padrão (0,1; 0,β; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 μg/μl). Posteriormente, 

foram aplicados na placa de Elisa 6 μl de cada amostra (diluída 1:5 em água desionizada) e 
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γ00 μl do reagente de Bradford, também diluído em água deionizada (1:5). Após 10 min, 

seguiu-se a leitura das amostras em espectrofotômetro a 595 nm. 

 

3.2.5.3 Preparo das Amostras e Eletroforese em Gel de poliacrilamida – SDS (SDS- PAGE) 

 

 As amostras obtidas a partir de fragmentos de hipófises, de cultura primária de 

adenohipófise e de células TαT1 foram aliquotadas (γ0 a 70 μg de proteínas de acordo com a 

proteína de interesse), solubilizadas em tampão Laemmli contendo: 0,5 M de Tris - HCl, pH 

6,8; 50% de glicerol, 12,5% de -mercaptoetanol, 10% SDS e 0,05% de azul de bromofenol. 

As amostras foram colocadas em banho a 70 ºC por 10 min e em seguida, aplicadas em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE 15%), previamente preparado, e submetidas à eletroforese em 

tampão de corrida [25 mM de Tris – Base, 195 mM de Glicina (ácido aminoacético) e 0,1% 

de SDS] a aproximadamente 100 V. Uma amostra padrão, apresentando proteínas de pesos 

moleculares conhecidos, foi aplicada em uma das janelas do gel para se estimar a localização 

da banda correspondente às proteínas de interesse. Amostras obtidas de hipófise de ratos e de 

camundongos foram utilizadas como controles positivos no estudo da expressão de TSHB em 

TαT1. 

 

3.2.5.4 Western Blotting 

 

 A transferência das proteínas do gel para uma membrana de fluoreto de polivinilideno 

(PVDF) foi feita por electroblotting, em tampão 25 mM de Tris – Base, 192 mM de Glicina e 

20% de Metanol, por 1 h a 15 V. Após a transferência, a membrana foi mantida em solução 

bloqueadora (5% leite em TBST), por um período de 2 h em temperatura ambiente.  

 

3.2.5.5 Incubação da Membrana com os anticorpos 

 

 Os anticorpos utilizados estão descritos no Quadro 3:   
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Quadro 3 – Dados sobre os anticorpos primários utilizados nos ensaios de Western blotting. 

 
 A membrana foi incubada com os anticorpos acima listados diluídos na mesma solução 

de bloqueio por um período overnight a 4 – 8 °C e sob agitação constante. No dia seguinte, 

foi submetida a três lavagens em solução TBST por 15 min cada. Seguiu-se a incubação com 

anticorpo secundário Anti – IgG, desenvolvido em coelho ou em camundongo (de acordo 

com o anticorpo primário utilizado), diluído em solução de bloqueio à temperatura ambiente 

por 1 h, sob agitação constante, e a lavagem por três vezes (15 min cada) em solução TBST. 

3.2.5.6 Detecção das Bandas - ECL 

 Preparo do ECL: 

- Solução A: 1 M Tris (pH= 8,5), P-cumárico, solução de luminol e água destilada 

- Solução B: 1 M Tris (pH= 8,5), Água Oxigenada (30%) e água destilada 

 As duas soluções foram preparadas e misturadas (1:1) no momento do uso. Em seguida, 

colocou-se a solução final sobre a membrana e aguardou-se aproximadamente 2 min para que 

a reação ocorresse. A membrana foi, então, transferida para um chassi contendo um filme 

autorradiográfico, e exposta pelo tempo necessário para cada proteína estudada. A detecção 

das bandas foi obtida por quimioluminescência (ECL) e a abundância de TSHB e de GH ou a 

presença de ITGB3 foi estimada por meio da análise densitométrica das bandas (método 

semiquantitativo). 

 

3.2.6 Análise da mobilização de cálcio e magnésio intracelular frente ao tratamento agudo 
com T3 em cortes de hipófises de animais hipotiroideos  

 

 As análises da mobilização de cálcio e magnésio intracelular foram realizada por meio 

da marcação de cortes de hipófise incubados com fluo-4 AM ou Magnesium Green AM. Para 

isso, imediatamente após a remoção das hipófises dos animais hipotiroideos, o tecido foi 

PROTEÍNA 
ALVO 

NOME DO 
ANTICORPO 

NÚMERO DE 
CATÁLOGO 

ESPÉCIE 
REATIVA 

DILUIÇÃO 
USADA 

TSHB anti-rBetaTSH-IC-1 
NIDDK/AFP-

1274789 
Coelho policlonal 1:15000 

GH anti-rGH IC 
NIDDK/AFP-

5672099 
Coelho policlonal 1:50000 

GAPDH GAPDH Antibody (6C5) 
Santa Cruz / sc-

32233 
Camundongo 
monoclonal 

100 ng/mL 

ITGB3 Integrin γ Antibody 
Cell Signalling 

(#4702) 
Coelho policlonal 1:1000 
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colocado em uma placa contendo 3% de ágar e refrigerado a 4 ºC por 10 min. Cortes de 70 

µM foram feitos no Vibratome e incubados a 37 ºC por 20 min com fluo-4 AM ou 

Magnesium Green AM, que servem como sonda fluorescente para cálcio e magnésio, 

respectivamente, juntamente com o ácido plurônico que facilita a entrada destes fluoróforos 

nas células. Em seguida, os cortes foram transferidos para a solução ACSF 1X (118 mM de 

NaCl, 3 mM de KCl, 10 mM de HEPES, 25 mM de NAHCO2, 2,5 mM de CaCl2, 2,4 mM de 

MgCl2, e 10 mM de glicose) e mantidos na estufa a 37 ºC com 5% de CO2.  

 Cerca de quatro cortes por hipófise de ratos hipotiroideos foram obtidos e submetidos 

ao protocolo experimental envolvendo a administração de TRH (10 nM) e TRH (10 nM) 

juntamente com dopamina (2 µM) para a identificação de tireotrofos nos estudos de cálcio, 

uma vez que lactotrofos também respondem ao TRH mas são inibidos por dopamina, o que 

não acontece com os tireotrofos. A administração de T3 (10 nM) e de MgCl2 (10 mM) foi 

feita de forma contínua por 15 min, enquanto que os demais eram aplicados por 1 min e 

removidos por lavagem. A cada 0,3 s as fotos eram capturadas e posteriormente, a variação 

na intensidade da fluorescência foi analisada em cada célula delimitada com o uso dos 

softwares ImageJ e Igor Pro 6.  

 

3.2.7 Análise do conteúdo de TSH secretado em cultura primária de células da adenohipófise 
por ELISA 

 

Tanto o conteúdo intracelular de TSH quanto o conteúdo de TSH secretado no meio 

extracelular foi avaliado por ELISA. Para tanto, as células dispersas a partir de 

adenohipófises de animais controle foram plaqueadas numa concentração de 1,5 milhões de 

células por poço em placas de 24 poços e incubadas por 24 h a 37 ºC com 5% de CO2 na 

estufa. Após este período de adaptação, administrou-se T3 na dose de 10-8 M por 5 ou 30 min. 

O meio extracelular foi cuidadosamente aspirado e armazenado a - 20 ºC até posterior análise 

e o conteúdo intracelular foi extraído com solução hipotônica de carbonato de cálcio. As 

amostras foram então diluídas 100 vezes e aplicadas na placa, segundo o protocolo 

estabelecido pelo fabricante. Dois experimentos foram realizados, sendo que em cada um 

havia um n = 4 para cada grupo. As amostras foram analisadas em duplicatas no mesmo 

ensaio de ELISA.  

A placa para análise de TSH por ELISA foi adquirida da empresa Endocrine 

Technologies (San Francisco, CA, USA) e a análise foi realizada no laboratório do Prof Dr. 

Stanko S. Stojilkovic no National Institutes of Heath (NIH). 
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3.2.8 Análise estatística 
 

 Os resultados foram inicialmente avaliados quanto à sua distribuição pelos testes de 

Kolmogorov-Smirnov (teste KS), D’Agostino & Person e Shapiro-Wilk, e quanto à 

homogeneidade de variâncias pelo teste de Bartlett. Os dados que indicaram um fenômeno 

paramétrico foram submetidos ao teste de Anova e ao pós-teste de Newman-Keuls ou 

Dunnett's Multiple Comparison Test enquanto que os dados que não apresentaram uma 

distribuição normal/paramétrica foram analisados com o Kruskal-Wallis seguidos pelo pós-

teste Dunn’s para a verificação da diferença estatística entre os grupos. Considerou-se 

diferença estatística quando P  < 0,05. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do 

programa GraphPad Prism 6. Os resultados foram obtidos a partir de, no mínimo, três 

experimentos diferentes e expressos como médias  EPM. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Cultura celular de TαT1 - Análise dos efeitos do T3 sobre a trancrição e 
processamento pós-transcricional de Tshb e Cga 

 

As células TαT1 foram mantidas em garrafas de 25 ou 75 cm2, ou em placas com 6 ou 

12 poços, dependendo do experimento que seria realizado. Estes recipientes foram 

previamente revestidos com matrigel na diluição de 1:30 em PBS 1X gelado. O grau de 

confluência ideal para as células foi determinado a 60%, quando então os experimentos foram 

realizados, como pode ser visualizado nas imagens apresentadas na Fig. 1. 

 

 

Fig. 1 - Cultura de células TαT1 com 60% de confluência, onde: A) grupo Controle 
(C) e B) grupo Hipotiroideo (H). 

 

4.1.1 Padronização do ensaio de PCR em Tempo Real 
 

 Para garantir que os resultados obtidos com o PCR em Tempo real sejam fidedignos, é 

de suma importância que seja realizada a padronização, na qual se testam a eficiência de 

ligação do primer utilizado e a diluição ideal do produto do ensaio de transcrição reversa.  

 Para tal objetivo, foram desenhados primers específicos para os genes de interesse, 

Tshb e Cga, e para o Gapdh (gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase) e Rpl19 (proteína 

ribossomal L19), conforme descrito nos “Procedimentos”, e foi realizada uma curva de 

diluição para verificação do “melting point”, ou seja, a temperatura de dissociação dos 

primers, servindo para comprovar a especificidade do primer utilizado e, também para saber 

qual a diluição ideal para trabalhar com as amostras de todos os grupos e obter máxima 

eficiência. 

A) B) 
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A Fig. 2 mostra o “melting point” (A) e a curva de diluição (B) para o mRNA de 

Gapdh, feita a partir de uma amostra do grupo C.  

 

Fig. 2 - A) Curva do “melting point” para o Gapdh, demonstrando uma mesma 
temperatura para dissociação, cerca de 85 °C, ou seja, a especificidade do primer. 
B) Curva de diluição para Gapdh. As cores representam as seguintes diluições em 
duplicatas: vermelho e amarelo – amostra concentrada; lilás e azul anil - amostra 
diluída 1:5; azul e rosa claros – amostra diluída 1:10; e rosa e verde – amostra 
diluída 1:50.  

 

 A mesma curva foi realizada com os primers para Rpl19, Tshb e Cga e podem ser 

observadas nas Fig. 3, 4 e 5, respectivamente. 

 

Fig. 3 - A) Curva do “melting point” para o Rpl19, demonstrando uma mesma 
temperatura para dissociação, cerca de 83 °C, ou seja, a especificidade do primer. 
B) Curva de diluição para Rpl19. As cores representam as seguintes diluições em 
duplicatas: lilás e azul - amostra concentrada; vermelho e rosa - amostra diluída 
1:5; amarelo e bege – amostra diluída 1:10; e azul anil e azul claro – amostra 
diluída 1:50. 

 

A) B) 

A) B) 
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Fig. 4 - A) Curva do “melting point” para o Tshb, demonstrando uma mesma 
temperatura para dissociação, cerca de 84 °C, ou seja, a especificidade do primer. B) 
Curva de diluição para Tshb. As cores representam as seguintes diluições em 
duplicatas: vermelho e amarelo – amostra concentrada; lilás e azul anil - amostra 
diluída 1:5; azul e rosa claros – amostra diluída 1:10; e rosa e verde – amostra 
diluída 1:50.  

 

 

Fig. 5 - A) Curva do “melting point” para Cga, demonstrando uma mesma 
temperatura para dissociação, cerca de 83 °C, ou seja, a especificidade do primer. B) 
Curva de diluição para a Cga . As cores representam as seguintes diluições em 
duplicatas: lilás e azul – amostra concentrada; rosa pink e cinza muito claro e - 
amostra diluída 1:5; cinzas – amostra diluída 1:10; e cinza escuro – amostra diluída 
1:50.  

 

 A mesma curva foi realizada com o grupo hipotiroideo, uma vez que este estudo analisa 

a expressão de genes altamente variáveis nos tratamentos realizados, mas o padrão de 

resposta para os primers foi semelhante ao do grupo controle, deste modo, mantivemos 

apenas estas imagens. 

 A partir dos dados obtidos nas curvas de diluição, optou-se por trabalhar com a diluição 

1:10, que se apresenta na faixa de melhor eficiência para todos os genes testados. 

 A eficiência (E) dos primers pode ser obtida através do seguinte cálculo: 

 

A) B) 

A) B) 

E = [10 (-1/inclinação da reta)] - 1 
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 Assim, a partir do valor de inclinação da reta (ou slope), obtido através das curvas de 

diluições seriadas de cada primer estudado (apresentadas nas Fig. 2, 3, 4 e 5), foram 

calculados os valores de eficiência para cada primer utilizado. 

 A Fig. 6 apresenta os resultados de eficiência e inclinação da reta obtidos para 

os primers de Gapdh, Rpl19, Tshb e Cga .  

 

 

 

Fig. 6 - Curvas padrão para determinação do limite de detecção e da eficiência das 
amplificações. A equação da linha de tendência foi calculada para obtenção do 
valor da inclinação da reta e cálculo da respectiva eficiência. A) Eficiência do 
primer para Gapdh; B) Eficiência do primer para Tshb; C) Eficiência do primer 
para Rpl19; e D) Eficiência do primer para Cga . 

 

 Assim, os valores de eficiência para a diluição selecionada e inclinação da reta obtida 

para os genes Gapdh (0,96 e -3,6373, respectivamente), Rpl19 (1,30 e -2,7644, 

respectivamente), Tshb (1,10 e – 3,1232, respectivamente) e Cga  (1,01 e -3,5986, 

respectivamente) estão próximos dos valores ótimos que correspondem a -3,322 para 

inclinação da reta e 1 para eficiência de acordo com DUSSAULT e colaboradores (38). 
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4.1.2 Avaliação do conteúdo de mRNA de Tshb e Cga 
 

4.1.2.1 Curva de tempo de hipotiroidismo 

 

 Os resultados obtidos por PCR em Tempo Real para os genes Tshb e Cga nos 

tratamentos de 12, 24, 36 e 48 h com soro depletado de hormônios tiroidianos estão 

demonstrados nas Fig. 7A (Tshb) e 7B (Cga). 

 

Fig. 7 - Conteúdo total de mRNA de Tshb (A) e de Cga (B) avaliado por PCR em 
Tempo Real em células do grupo Controle e depletadas de HT por 12, 24, 36 e 48 h. 
*P < 0,05 vs C; n= 6-17.  

 

 Com base nestes resultados, optou-se por utilizar o período de 48 h de tratamento com 

soro depletado para estudos que mimetizem uma situação de hipotiroidismo com as células 

TαT1. 

 

4.1.2.2 Curva de dose de Triiodotironina (T3) em 30 min 

 

 Os resultados obtidos no tratamento com T3 em diferentes doses podem ser observados 

nas Fig. 8 e 9 para os transcritos Tshb e Cga, respectivamente. 

 

A) B) 
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Fig. 8 - Conteúdo total de mRNA de Tshb avaliado por PCR em Tempo Real após 
tratamento das células “hipo=H” com Tγ, por γ0 min, nas doses citadas (10-11 a 10-

7 M). C representa o grupo controle (células não depletadas de HT). Um grupo de 
células H foi tratado por 4h com T3 a 10-7M (4h10-7). # P  = 0,001 vs C; *P  < 0,05 
vs H; ** P  = 0,01 vs H; n = 7-11.  

 

 

Fig. 9 - Conteúdo total de mRNA de Cga avaliado por PCR em Tempo Real após 
tratamento das células “hipo=H” com Tγ, por γ0 min, nas doses citadas (10-11 a 10-

7 M). C representa o grupo controle (células não depletadas de HT). Um grupo de 
células H foi tratado por 4h com T3 a 10-7M (4h10-7). # P  = 0,001 vs C; *P  < 0,05 
vs H; ** P  = 0,01 vs H; n = 7-11. 

 

 O tratamento com T3 por 4 h na dose de 10-7 M e por 30 min em todas as doses 

administradas (10-11 a 10-7 M) promoveu uma redução significativa no conteúdo de mRNA de 
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Tshb (Fig. 8). Já com relação à expressão do mRNA da Cga, apenas as doses 10-8, 10-10 e    

10-11 administradas por 30 min reduziram significativamente o conteúdo deste transcrito (Fig. 

9). 

 

4.1.3 Ensaio com o bloqueador de transcrição gênica 5,6-dichloro-1-b-ribofuranosyl 
benzimidazole (DRB) 

 

4.1.3.1 Teste de dose e tempo de tratamento com DRB 

 

 Para determinar se a redução nos conteúdos de mRNAs de Tshb e Cga  promovida pelo 

T3 administrado agudamente era decorrente de uma ação direta no núcleo reduzindo a taxa de 

transcrição ou era devido uma ação independente da transcrição gênica, foram realizados 

experimentos utilizando-se um bloqueador de transcrição gênica, o 5,6-dichloro-1-b-

ribofuranosyl benzimidazole (DRB). Primeiramente, foi realizado um ensaio testando-se os 

seguintes tratamentos com DRB: 50 µM por 2 h (2h50) e 100 µM por 1 h (1h100) e 2 h 

(2h100). 

 Os resultados obtidos neste teste encontram-se na Fig. 10 para os transcritos Tshb (A) e 

Cga (B). 

 

 

Fig. 10 – Conteúdo total de mRNA de Tshb (A) e Cga (B) frente ao tratamento com 
duas diferentes doses de DRB (50 e 100 µM), por 1 ou 2 h, avaliado por PCR em 
Tempo Real. *P  < 0,05 vs C; n = 3. 

 

 Os resultados obtidos serviram apenas como parâmetro para a determinação do tempo e 

dose utilizada no tratamento com DRB para o bloqueio da transcrição gênica. Com base 

nestes dados, a dose de DRB escolhida para o tratamento foi de 50 µM, por 2 h, antes do 

tratamento com a triiodotironina. 

A) B) 



53 

 

 

4.1.3.2 Efeito do T3 sobre a expressão dos transcritos Cga  e Tshb em células TαT1 tratadas 
com DRB. 

 

 Os resultados obtidos por meio deste estudo (Fig. 11 e 12) demonstraram que existe 

uma redução no conteúdo de mRNA de Tshb e de Cga nos grupos tratados com DRB (em 

preto) comparado com os grupos não tratados (em branco). Contudo esta redução, foi 

equivalente para todos os grupos e comprova a eficiência do tratamento com este inibidor da 

transcrição gênica.  

 A redução observada previamente com o tratamento com T3 sobre o conteúdo de 

mRNA de Tshb, manteve-se apenas para a dose de 10-10 M (10-10+ M vs H+) (Fig. 11). 
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Fig. 11 - Conteúdo total de mRNA de Tshb de células C (não depletadas de HT) e H 
(depletadas de HT) frente aos diferentes tratamentos com (+) ou sem (-) DRB e T3 
(10-7, 10-8 e 10-10 M) por 30 min e 4 h, avaliado por PCR em Tempo Real. # P = 
0,001 vs C; *P  < 0,01 vs H; ## P  = 0,05 vs C+; ** P  = 0,05 vs H+; n = 7-11.  

 
 

 Por outro lado, as alterações observadas para o conteúdo de mRNA de Cga frente ao 

tratamento com T3 foram completamente abolidas na presença do inibidor DRB (Fig. 12), 

indicativo de que tais efeitos desencadeados pelo T3 eram transcricionais ou genômicos. 
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Fig. 12 - Conteúdo total de mRNA de Cga de células C (não depletadas de HT) e H 
(depletadas de HT) frente aos diferentes tratamentos com (+) ou sem (-) DRB e T3 
(10-7, 10-8 e 10-10 M) por 30 min e 4 h, avaliado por PCR em Tempo Real. # P = 
0,001 vs C; *P  < 0,05 vs H; n = 6-10. 

 

 

4.1.4 Ensaio de Fragmentação de DNA e viabilidade celular  
 

 Para garantirmos que as reduções apresentadas com o tratamento com T3 e DRB na 

expressão dos genes estudados eram devidas aos tratamentos e não à morte celular, o ensaio 

de fragmentação de DNA e viabilidade celular foi realizado. Os resultados obtidos estão 

presentes nas Fig. 13 para viabilidade celular e 14 para fragmentação de DNA. 
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Fig. 13 - A) Porcentagem de células viáveis. B) Porcentagem de células com a 

membrana plasmática (MP) rompida, portanto, inviáveis. O estudo compreendeu os 
grupos C-: Controle; C+: Controle com DRB; H-: Hipotiroideo; H+: Hipotiroideo 
com DRB por 2 h; H54h+: Hipotiroideo com DRB por 6 h; 10-74h+; Hipotiroideo 
com DRB por 6 h e T3 (10-7 M) por 4 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - A) Porcentagem de células que não apresentam o DNA fragmentado, 
portanto, viáveis. B) Porcentagem de células com o DNA fragmentado, portanto, 
inviáveis. O estudo compreendeu os grupos C-: Controle; C+: Controle com DRB; 
H-: Hipotiroideo; H+: Hipotiroideo com DRB por 2 h; H54h+: Hipotiroideo com 
DRB por 6 h; 10-74h+; Hipotiroideo com DRB por 6 h e T3 (10-7 M) por 4 h. 

 
 

 Os diferentes tratamentos realizados não alteraram a porcentagem de células viáveis, 

seja em termos de integridade de membrana plasmática quanto de fragmentação de DNA, 

comparado com o grupo Controle.  
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4.1.5 Ensaio de RACE-PAT 
 

4.1.5.1 Avaliação do comprimento da cauda poli(A) dos mRNAs de Tshb, Cga, Gapdh e Ppia 

 

Os resultados obtidos com o ensaio de RACE-PAT para os mRNAs de Tshb, Cga , 

Gapdh e Ppia  estão demonstrados nas figuras 15, 16, 17 e 18, respectivamente.  

Na Fig. 15 pode ser observado que no hipotiroidismo (H) há um aumento significativo 

no comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Tshb e que o tratamento agudo com T3 

apenas na menor dose (10-10 M) promove uma redução na adenilação deste transcrito. 

O mesmo não ocorreu com o comprimento da cauda poli(A) de Cga que mante-se 

inalterada nas diferentes condições experimentais (Fig. 16).  

Iniciamente utilizamos o Gapdh como controle interno para o ensaio de RACE-PAT, 

porém, surpreendentemente, o tratamento com T3 por 30 min nas duas doses (10-8 e 10-10 M) 

estudadas provocou um rápido aumento no comprimento da cauda poli(A) deste transcrito 

(Fig. 17), o que não invalida nossos resultados de poliadenilação do Tshb, uma vez que estes 

dois transcritos apresentaram regulação oposta pelo T3 no que se refere ao comprimento de 

suas caudas poli(A)s. 

 

Fig. 15 – Comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Tshb obtido por RACE-PAT 
dos seguintes grupos experimentais: C: Controle; H: Hipotiroideo; 10-8: H tratados 
30 min com T3 na dose de 10-8 M; 10-10: H tratados 30 min com T3 na dose de 10-

10 M. A) Tamanhos máximos dos fragmentos obtidos correspondentes ao topo dos 
smears para cada grupo, mostrados em pares de bases (bp), tendo subtraído o valor 
do fragmento mínimo esperado. Resultados expressos como média ± erro padrão de 
9 amostras/grupo; *P  < 0,05 vs C; # P  = 0,05 vs H. B) Imagem típica dos smears 
obtida no gel de agarose não denaturante 2,5% com os produtos do ensaio RACE-
PAT para Tshb. 
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Fig. 16 – Comprimento da cauda poli(A) do mRNA da Cga obtido por RACE-PAT 
dos seguintes grupos experimentais: C: Controle; H: Hipotiroideo; 10-8: H tratados 
30 min com T3 na dose de 10-8 M; 10-10: H tratados 30 min com T3 na dose de 10-

10 M. A) Tamanhos máximos dos fragmentos obtidos correspondentes ao topo dos 
smears para cada grupo, mostrados em pares de bases (bp), tendo subtraído o valor 
do fragmento mínimo esperado. Resultados expressos como média ± erro padrão de 
9 amostras/grupo. B) Imagem típica dos smears obtida no gel de agarose não 
denaturante 2,5% com os produtos do ensaio RACE-PAT para Cga. 

 
 

 

Fig. 17 – Comprimento da cauda poli(A) do mRNA do Gapdh obtido por RACE-PAT 
dos seguintes grupos experimentais: C: Controle; H: Hipotiroideo; 10-8: H tratados 
30 min com T3 na dose de 10-8 M; 10-10: H tratados 30 min com T3 na dose de 10-

10 M. A) Tamanhos máximos dos fragmentos obtidos correspondentes ao topo dos 
smears para cada grupo, mostrados em pares de bases (bp), tendo subtraído o valor 
do fragmento mínimo esperado. Resultados expressos como média ± erro padrão de 
9 amostras/grupo; *P  < 0,01 vs C. B) Imagem típica dos smears obtida no gel de 
agarose não denaturante 2,5% com os produtos do ensaio RACE-PAT para Gapdh. 
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 Ainda para garantir que a redução no comprimento da cauda poli(A) do mRNA de  

Tshb observada após o tratamento com T3 foi específico para este transcrito, a mesma análise 

foi feita para o transcrito Ppia e nenhuma alteração foi observada nos diferentes grupos (Fig. 

18). 

 

Fig. 18 – Comprimento da cauda poli(A) do mRNA do Ppia obtido por RACE-PAT 
dos seguintes grupos experimentais: C: Controle; H: Hipotiroideo; 10-8: H tratados 
30 min com T3 na dose de 10-8 M; 10-10: H tratados 30 min com T3 na dose de 10-

10 M. A) Tamanhos máximos dos fragmentos obtidos correspondentes ao topo dos 
smears para cada grupo, mostrados em pares de bases (bp), tendo subtraído o valor 
do fragmento mínimo esperado. Resultados expressos como média ± erro padrão de 
9 amostras/grupo. B) Imagem típica dos smears obtida no gel de agarose não 
denaturante 2,5% com os produtos do ensaio RACE-PAT para Ppia . 

 
 

4.1.6 Ensaio de Perfil Polissomal 
 

4.1.6.1 Avaliação do conteúdo de mRNA dos transcritos Tshb e Cga associados aos 
ribossomos 

 

 Os resultados obtidos com o ensaio de perfil polissomal demonstraram que há um 

aumento da associação de ambos transcritos com os ribossomos no grupo H e que a 

administração de T3 na dose 10-10 M reduz significativamente esta associação, tanto para 

Tshb (Fig. 19A) quanto para Cga (Fig. 19B) para valores equivalentes ao observados no 

grupo C. 
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Fig. 19 – Conteúdo de mRNA de Tshb (A) e da Cga (B) associado aos ribossomos 

obtido no ensaio de perfil polissomal dos seguintes grupos experimentais: C: 
Controle; H: Hipotiroideo; 10-8: H tratados 30 min com T3 na dose de 10-8 M; 10-10: 
H tratados 30 min com T3 na dose de 10-10 M. Resultados obtidos a partir de dois 
experimentos, cada um deles com 5 garrafas de 75 cm2 por grupo; *P  < 0,001 vs C 
e #P  < 0,001 vs H.  

 

 A figura 20 representa uma imagem representativa obtida no perfil polissomal de 

amostras de células TαT1 e equivalentes para todos os grupos experimentais. 

 

 

Fig. 20 – Imagem típica obtida durante o ensaio de perfil polissomal com as células 
TαT1 onde o traço vermelho demonstra a porção do gráfico que representa os 
polissomos e frações coletadas para o ensaio de RT-qPCR. 
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4.1.7 Caracterização da expressão de ITGB3 em células TαT1 
 

 A presença do mRNA de Itgb3 e da proteína ITGB3 em células tumorais tireotróficas 

TαT1 foi observada por RT-PCR e Western blotting, respectivamente, utilizando primers e 

anticorpo específicos para esta subunidade.  

 A presença do transcrito Itgb3 foi comprovada pela existência de uma banda única, com 

cerca de 200 pb, observada em gel de agarose dos produtos do PCR de células TαT1 

submetidas aos diferentes protocolos experimentais, conforme descrito na Fig. 21A. 

 A expressão protéica de ITGB3 em TαT1 foi confirmada por Western blotting com a 

presença de bandas equivalentes a 97, 110 e 130 kDa, de acordo com o que está descrito na 

bula do anticorpo específico para ITGB3. 

 

Fig. 21 – Caracterização da expressão da Integrina Beta 3 (ITGB3) em linhagem de 
células TαT1 divididas nos grupos C: controle; H: hipotiroideo; 10-8: H tratados 30 
min com T3 na dose de 10-8 M; 10-10: H tratados 30 min com T3 na dose de 10-10 

M; 10-74h: H tratados com T3 por 4h na dose de 10-7 M.  A) Presença de banda 
única e próxima a região equivalente de 204 pb, tamanho do fragmento esperado de 
acordo com os primers específicos para a sequência de mRNA de Itgb3. B) Blots 
representativos das três isoformas de ITGB3 (97, 110 e 130 kDa) reconhecidas pelo 
anticorpo primário específico. 

 
 

4.1.8 Caracterização dos efeitos não genômicos do T3 na presença de RGD em células TαT1 
 

 A participação da Integrina Beta 3 na via desencadeada pelo T3 sobre a expressão e 

poliadenilação do mRNA de Tshb foi testada com o uso de RGD, um competidor pelo sítio 

presente na porção extracelular da integrina no qual o T3 pode se ligar.  



61 

 

 

  A redução do conteúdo de mRNA de Tshb desencadeada pelo T3 na dose de 10-10 M 

foi abolida na presença do RGD e persistiu na presença de RGE. Estes dados são 

apresentados na Fig. 22. 

 

T
sh

b
m

R
N

A
 /

G
a

p
d

h
 m

R
N

A

H

1
0
-1

0

H
 R

G
D

1
0
-1

0  R
G

D

1
0
-1

0
 R

G
E

0 .0 0

0 .2 5

0 .5 0

0 .7 5

1 .0 0

1 .2 5

1 .5 0

*

R G D R G E

*

 
Fig. 22 – Conteúdo total de mRNA de Tshb avaliado por PCR em Tempo Real em 

células depletadas de HT (H) após tratamento ou não das células com RGD (100 
µg/mL por 50 min) e T3, por 30 min na dose de 10-10 M. # P  = 0,001 vs C; *P  < 
0,05 vs H; ** P  = 0,01 vs H; n = 7-11. 

 

 As possíveis alterações no comprimento da cauda poli(A) dos mRNAs estudados 

previamente, também foram avaliados frente ao tratamento prévio do RGD e os resultados 

obtidos para Tshb, Cga , Gapdh e Ppia  encontram-se nas Fig. 23, 24, 25 e 26, 

respectivamente. 

Os efeitos previamente desencadeados pelo T3 sobre o comprimento da cauda poli(A) 

do mRNA de Tshb (redução) e Gapdh (aumento), foram abolidos com o tratamento com 

RGD.  
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 Fig. 23 – Comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Tshb obtido por RACE-PAT 
em células depletadas de HT (H) e após tratamento com RGD e T3 (10-8 e 10-10 M). 
A) Tamanhos máximos dos fragmentos obtidos correspondentes ao topo dos 
smears para cada grupo, mostrados em pares de bases (bp), tendo subtraído o valor 
do fragmento mínimo esperado. Resultados expressos como média ± erro padrão de 
9 amostras/grupo. B) Imagem típica dos smears obtida no gel de agarose não 
denaturante 2,5% com os produtos do ensaio RACE-PAT para Tshb. 

 

 

Fig. 24 – Comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Cga obtido por RACE-PAT 
em células depletadas de HT (H) e após tratamento com RGD e T3 (10-8 e 10-10 M). 
A) Tamanhos máximos dos fragmentos obtidos correspondentes ao topo dos 
smears para cada grupo, mostrados em pares de bases (bp), tendo subtraído o valor 
do fragmento mínimo esperado. Resultados expressos como média ± erro padrão de 
9 amostras/grupo. B) Imagem típica dos smears obtida no gel de agarose não 
denaturante 2,5% com os produtos do ensaio RACE-PAT para Cga. 
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Fig. 25 – Comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Gapdh obtido por RACE-PAT 
em células depletadas de HT (H) e após tratamento com RGD e T3 (10-8 e 10-10 M). 
A) Tamanhos máximos dos fragmentos obtidos correspondentes ao topo dos 
smears para cada grupo, mostrados em pares de bases (bp), tendo subtraído o valor 
do fragmento mínimo esperado. Resultados expressos como média ± erro padrão de 
9 amostras/grupo. B) Imagem típica dos smears obtida no gel de agarose não 
denaturante 2,5% com os produtos do ensaio RACE-PAT para Gapdh. 

 

 

Fig. 26 – Comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Ppia  obtido por RACE-PAT 
em células depletadas de HT (H) e após tratamento com RGD e T3 (10-8 e 10-10 M).  
A) Tamanhos máximos dos fragmentos obtidos correspondentes ao topo dos 
smears para cada grupo, mostrados em pares de bases (bp), tendo subtraído o valor 
do fragmento mínimo esperado. Resultados expressos como média ± erro padrão de 
9 amostras/grupo. B) Imagem típica dos smears obtida no gel de agarose não 
denaturante 2,5% com os produtos do ensaio RACE-PAT para Ppia . 

 

Amostras tratadas com RGE também foram analizadas quanto ao comprimento da 

cauda poli(A) do mRNA de Tshb e a redução observada no grupo 10-10 se manteve (Fig. 27). 
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Fig. 27 – Imagem típica dos smears obtida no gel de agarose não denaturante 2,5% 
com os produtos do ensaio RACE-PAT para o mRNA de Tshb em células 
depletadas de HT (H) e após tratamento com RGE e T3 (10-8 e 10-10 M).  

 

 

4.1.9 Problemas na detecção de TSHB em TαT1 pelo ensaio de Western blotting 
 

 Desde os primeiros experimentos com as células TαT1, foram realizados testes para a 

padronização do ensaio do Western blotting. Mas infelizmente, não obtivemos sucesso com 

esta técnica para a avaliação protéica de TSHB. 

 Como pode ser observado na Fig. 28, as amostras obtidas de extratos de hipófise de 

camundongo e rato apresentam uma banda específica para as subunidades alfa (CGA) (lane 5 

e 6, respectivamente) e beta (TSHB) (lane 3 e 6, respectivamente). Contudo, nos extratos 

obtidos da linhagem celular TαT1, apenas a subunidade CGA pode ser visualizada (Fig. 28B 

– lane 7 e 8) mesmo utilizando filmes ultrassensíveis para TSHB.  

 Neste ensaio foram depositadas no gel amostras obtidas de hipófises de rato e 

camundongo como controles positivos. 
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Fig. 28 - Imagens obtidas em autorradiografia com o ensaio de Western blotting/ECL, 
com a altura das bandas indicadas pelas setas (aproximadamente 20 kDa). A) 
Marcação do anticorpo anti-TSHB para camundongo. B) Marcação do anticorpo 
anti-CGA para rato. Nas linhas/colunas indicadas pelos números temos que: 1, 2, 7 
e 8 - correspondem a amostras obtidas de conteúdo protéico total das células TαT1; 
3 e 5 – correspondem a amostras obtidas de hipófises de camundongos e 4 e 6 
correspondem a amostras obtidas de hipófises de ratos. Nas linhas/colunas 1,3, 4, 5, 
6 e 7 foram aplicados γ0 μg de proteína totais e nas linhas/colunas 2 e 8 foram 
aplicados 50 μg de proteínas totais. 

  

 Deste modo, buscamos utilizar outro modelo experimental para a análise de possíveis 

alterações na secreção de TSH nos grupos estudados. Optamos pelo uso de cultura primária 

de adenohipófise, técnica aprendida durante estágio no exterior no laboratório do Prof. Dr. 

Stanko S Stojilkovic (NIH), e os resultados obtidos estão descritos nas próximas seções. 

 

4.2 Cultura primária de adenohipófise  
 

4.2.1 Caracterização da expressão de ITGB3  
 

 A presença do mRNA de Itgb3 e da proteína ITGB3 em cultura primária de 

adenohipófise foi observada por RT-PCR e Western blotting, respectivamente, utilizando 

primers e anticorpo específicos para esta subunidade.  

Os resultados estão presentes na Fig 29, onde observa-se a presença de uma banda 

única nos produtos de PCR de amostras da cultura primária de adenohipófise (cerca de 200 

pb) (Fig. 29A), e uma banda na altura de 97 kDa na membrana contendo extratos protéicos de 

cultura primária de adenohipófise (Fig. 29B). 

A) B) 

  5      6       7       8      1      2     3    4   PM  
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 Fig. 29 – Caracterização da expressão da Integrina Beta 3 (ITGB3) em cultura 
primária de adenohipófise divididas nos grupos: C: controle; H: hipotiroideo; 10-8: 
H tratatos 30 min com T3 na dose de 10-8 M; 10-74h: H tratatos com T3 por 4h na 
dose de 10-7 M; ou em extratos obtidos de adenohipófises inteiras divididos nos 
grupos: C: controle; Tx: tireoidectomizado e Cr: Tx tratado cronicamente com T3 
por 5 dias. A) Presença de banda única e próxima a região equivalente de 204 pb, 
tamanho do fragmento esperado de acordo com os primers específicos para a 
sequência de mRNA de Itgb3. B) Blots representativos de uma das isoformas de 
ITGB3 (97 kDa) reconhecidas pelo anticorpo primário específico. 

 
 

4.2.2 Análise dos efeitos do T3 sobre a secreção de TSH 
 

4.2.2.1 Dosagem do conteúdo de TSH no meio intra e extracelular de cultura primária de 
adenohipófise de animais controle frente ao tratamento com T3 

 

Para avaliar os efeitos do T3 sobre a secreção de TSH, amostras de conteúdo intra e 

extracelular de cultura primária de animais controle foram analisadas por ELISA.  

Os resultados demonstraram uma inibição rápida da secreção do TSH promovida pelo 

T3 (Fig. 30), com aumento de cerca de 30% no conteúdo intracelular de TSH a partir de 5 min 

de tratamento com T3 (A) e uma redução significativa no conteúdo extracelular observado 

após 30 min do tratamento com T3 (B). 
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Fig. 30 – Conteúdo intracelular (A) e extracelular (B) de TSH em cultura primária de 

adenohipófise de animais Controle (C) tratados com T3 na dose de 10-8 M por 5 ou 
30 min avaliado por ELISA. * P < 0,05 e ** P < 0,01 vs Controle. 

 
 

4.2.3 Cultura primária de células de animais Controle vs Hipotiroideos 
 

 Durante o estágio no exterior observamos que os tireotrofos em cultura primária de 

adenohipófise de animais controles perdem rapidamente sua responsividade ao TRH e a 

expressão do mRNA e da proteína TSHB decai exponencialmente nas primeiras horas após a 

dispersão celular (31).  

 Para aumentar a meia vida do tireotrofo em cultura primária optamos por trabalhar com 

animais hipotiroideos (H) e a comparação com a cultura primária de animais controles (C) 

pode ser observada na Fig. 31 para conteúdo de mRNA de Tshb (elevado em todos os tempos 

estudados) e Fig. 32 em termos de conteúdo protéico de TSHB (A e B) e GH (C e D).  
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Fig. 31 – Conteúdo de mRNA de Tshb em cultura primária de adenohipófise de 
animais Controle (C) e Hipotiroideo (H). Pequenos pedaços de tecidos foram 
coletados no momento do sacrifício (Tecido) bem como células recém dispersas (0 
h). Em seguida, 106 células foram plaqueadas por 24 ou 48 h em meio depletado 
(Hipotiroideo) ou não (Controles) de hormônios tiroidianos. O teste utilizado foi o 
ANOVA Two way e o pós-teste Sidak’s multiple comparisons para comparar a 
média de cada grupo e seu correspondente temporal; * P  < 0,05 e *** P  < 0,001.  

 
  
 O conteúdo protéico de TSHB em cultura primária de adenohipófise ao longo do 

período avaliado manteve-se significativamente elevado mesmo após 48 h da dispersão 

celular, momento no qual a diferença com o grupo Controle (0 h) foi perdida (Fig. 32A e B), 

provavelmente por conta do processo mecânico de dispersão celular. Já o conteúdo de GH 

apresentou-se reduzido na condição de hipotiroidismo, como era esperado, até 24 h após a 

dispersão celular e restabelecendo-se após este período (Fig. 32B). 
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Fig. 32 – Conteúdo protéico de TSH (A e B) e GH (C e D) em cultura primária de 

adenohipófise de animais Controle (C) e Hipotiroideo (H). Pequenos pedaços de 
tecidos foram coletados no momento do sacrifício (Tecido) bem como células 
recém dispersas (0 h). Em seguida, 3x106 células foram plaqueadas por 24 ou 48 h 
em meio depletado (Hipotiroideo) ou não (Controle) de hormônios tiroidianos. O 
teste utilizado foi o ANOVA Two way e o pós-teste Sidak’s multiple comparisons 
para comparar a média de cada grupo e seu correspondente temporal; * P  < 0,05 e 
*** P  < 0,001.  

 
 

4.2.4 Efeito do T3 sobre a secreção de TSHB e possíveis vias de sinalização envolvidas 
 

O conteúdo intra e extracelular de TSHB foi avaliado frente à administração de T3 (10-8 

M) por 30 min na presença de bloqueadores/inibidores específicos como o RGD (competidor 

pelo mesmo sítio de ligação do T3 na integrina αV γ) (Fig. γ3) e Wortmannin (inibidor da 

PI3K) (Fig. 34).  
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Fig. 33 – Conteúdo intracelular (A e B) e extracelular (C e D) de TSHB em cultura 
primária de adenohipófise de animais Hipotiroideos (H) tratados com T3 na dose 
de 10-8 M por 30 min (T3) e na presença de RGD (HRGD e T3RGD) como descrito 
previamente. O teste utilizado foi o Kruskal-Wallis e o pós-teste Dunn’s multiple 
comparisons; * P  < 0,05 vs H (n = 4-14).  

 

 O tratamento com T3 promoveu um aumento de 22% no conteúdo intracelular de 

TSHB (Fig. 33A e B) e uma redução de 30% do conteúdo extracelular de TSHB (Fig. 33C e 

D). Tal efeito foi abolido na presença de RGD. 

 O tratamento com wortmannin, inibidor da PI3K, também impediu que o efeito 

inibitório do T3 sobre a secreção de TSH fosse desencadeado (Fig. 34).  
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Fig. 34 – Conteúdo intracelular (A e B) e extracelular (C e D) de TSHB em cultura 
primária de adenohipófise de animais Hipotiroideos (H) tratados com T3 na dose 
de 10-8 M por 30 min (T3) e na presença de Wortmannin (Hwort e T3wort) como 
descrito previamente. O teste utilizado foi o Kruskal-Wallis e o pós-teste Dunn’s 
multiple comparisons; * P  < 0,05 ou ** P < 0.01 vs H (n = 4-13).  

 
  

4.2.5 Participação do cálcio intracelular na inibição da secreção do TSH desencadeada pelo 
T3 

 

Para avaliar se os resultados obtidos com o T3 eram dependentes de alterações no cálcio 

intracelular, nós realizamos experimentos nos quais 50% do cálcio intracelular foram 

quelados com 1 mM de EGTA. Os resultados estão presentes na Fig. 35 e demonstram que os 

efeitos inibitórios do T3 sobre a secreção de TSH, promovendo um aumento no conteúdo 

intracelular de TSH e reduzindo o TSH secretado no meio extracelular, persistem mesmo em 

baixas concentrações de cálcio livre no meio. 
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Fig. 35 – Conteúdo intracelular (A e B) e extracelular (C e D) de TSHB em cultura 
primária de adenohipófise de animais Hipotiroideo (H) tratados com T3 na dose de 
10-8 M por 30 min (T3) submetidos previamente ao tratamento com 1,0 mM de 
EGTA por 1 h (HEGTA e T3EGTA) como descrito previamente. O teste utilizado foi o 
Kruskal-Wallis e o pós-teste Dunn’s multiple comparisons; * P  < 0,05 e *** P  < 
0,001 vs H; # P < 0,05 vs HEGTA (n = 4-12). 

 
 

4.2.6 Análise da mobilização de cálcio intracelular frente ao tratamento com T3 em cortes de 
tecidos hipofisários de animais hipotiroideos 

 

Para avaliar se o T3 altera a concentração de cálcio intracelular, foram realizados 

experimentos em cortes de hipófise de animais hipotiroideos utilizando o sensor de cálcio 

Fluo 4 AM, seguindo os protocolos anteriormente descritos. 

Foram analisadas 407 células de sete experimentos independentes que respondiam ao 

TRH, TRH+dopamina ou ao T3. Um total de 90 células foram identificadas como tireotrofos 

(22%) e dentre eles, a maioria (76%) não apresentaram alterações na concentração intracelular 

de cálcio durante a administração de T3 (Fig. 36A), 16 tireotrofos apresentaram um leve 

aumento na concentração intracelular de cálcio (18%) seguido de um aumento na 

sensibilidade ao TRH (na sua segunda administração juntamente com dopamina) (Fig. 36B), 

enquanto apenas 2 tireotrofos mostraram uma sutil redução na concentração intracelular de 

cálcio (2%) (Fig. 36C).    
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Fig. 36 – Seleção de tireotrofos de acordo com sua resposta (+) ao TRH mesmo na 
presença de dopamina. Resultados obtidos em 7 diferentes experimentos, com um 
total de 407 células analisadas, dentre elas, 90 sendo identificadas como tireotrofos 
e agrupadas nos padrões A-C, sendo A: aumento de cálcio intracelular em resposta 
ao TRH, ausência de resposta ao T3 seguido de resposta reduzida ao TRH na 
presença de dopamina (68 tireotrofos); B: aumento de cálcio intracelular em 
resposta ao TRH, seguido de aumento tardio na concentração de cálcio intracelular 
em resposta ao T3 e aumento na resposta ao TRH na presença de dopamina (16 
tireotrofos); C: aumento de cálcio intracelular em resposta ao TRH, leve redução na 
concentração de cálcio intracelular a de resposta ao T3 seguido de resposta reduzida 
ao TRH na presença de dopamina (2 tireotrofos). 
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4.2.7 Análise da mobilização de magnésio intracelular frente ao tratamento com T3 em 
cortes de tecidos hipofisários de animais hipotiroideos 

 

Para avaliar se o T3 altera a concentração intracelular de magnésio, foram realizados 

experimentos em cortes de hipófise de animais hipotiroideos com marcação de utilizando o 

sensor de magnésio Magnesium Green AM, seguindo os protocolos anteriormente descritos. 

Foram analisadas 408 células selecionadas aleatoriamente a partir de seis experimentos 

independentes. Um total de 66 células (16%) apresentaram uma resposta positiva ao T3, 

aumentando a concentração de magnésio intracelular, com início de resposta entre 130 a 200 

segundos após a entrada de T3 no sistema (Fig. 37). 

 

Fig. 37 – Aumento na concentração intracelular de magnésio em células da 
adenohipófise de ratos hipotiroideos na presença de T3. A-D) Padrões de respostas 
observados em 16% das 408 células analisadas a partir de seis diferentes 
experimentos.
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5 DISCUSSÃO 

 

 Nas últimas décadas, diversos trabalhos foram publicados demonstrando que os 

hormônios tiroidianos, principalmente a triiodotironina (T3), exercem efeitos inibitórios sobre 

a síntese e, consequentemente, sobre a secreção do TSH.  

 A ligação do T3 com receptores específicos associados aos elementos responsivos aos 

hormônios tiroidianos (TRE) presentes nos genes que codificam as cadeias alfa e beta do 

TSH promove uma inibição da transcrição reduzindo a síntese dos mRNAs destas 

subunidades. Ainda não está muito claro como esta inibição ocorre, mas as evidências 

apontam para uma interação do hormônio diretamente com os receptores nucleares associados 

com os TREs, já que, conforme se aumentava a quantidade de T3 ligado aos receptores 

específicos, os THRs (receptores para hormônios tiroidianos), uma maior inibição na 

transcrição destes genes que compõem o TSH era observada (7, 17, 39). 

 Ainda neste sentido, recentes estudos demonstraram que tais ações exercidas pelo T3, 

tanto sobre a expressão de Tshb, quanto na expressão de receptores para TRH (TRHR) em 

células TαT1, são dependentes da isoforma beta do THR (THRB), ao passo que a isoforma 

alfa (THRA) possui um papel importante apenas na ausência de THRB e frente à 

administração de elevadas doses de T3 (20). 

 Estas ações desencadeadas pelo T3 foram observadas em períodos relativamente longos 

de tempo (horas a dias), e abolidas na presença de inibidores da transcrição gênica, sendo, 

portanto, denominadas de ações genômicas. Baseado nestas ações genômicas do T3 é que o 

mecanismo de feedback negativo sobre o eixo hipotálamo-hipófise-tireóide têm sido descrito 

(40).  

 Entretanto, nos últimos anos, é crescente o número de evidências de que, somado as 

ações genômicas, os HTs também atuam por mecanismos que independem da interação direta 

com o gene alvo, ações essas que ocorrem em períodos curtos (segundos a minutos) e, ainda, 

na presença de inibidores do processo de transcrição. Estas ações foram denominadas de não 

genômicas e, apesar de também modularem o conteúdo de transcritos, como é o caso do GH 

(41), os resultados observados são decorrentes de ações pós-transcricionais e não dependem 

da ação direta do T3 no gene. 

 Alguns estudos presentes na literatura relacionaram ações pós-transcricionais 

desencadeadas tanto pelo T4 como pelo T3 sobre o mRNA de Tshb. KRANE e colaboradores 

(24) demonstraram que o T3, reduz a estabilidade do transcrito de Tshb através da redução do 

comprimento da cauda poli(A) do mesmo; esta estrutura está associada com a proteção do 
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mRNA contra a ação de exonucleases e tem fundamental importância no processo de 

ancoragem do mRNA ao complexo de ribossomos e fatores de tradução, formando os 

polissomos, garantindo assim o início do processo de tradução protéica (42).  

 Mais recentemente, um trabalho publicado pelo nosso grupo também demonstrou que o 

T3 promove redução no comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Tshb e na sua interação 

com os ribossomos, reduzindo a taxa de tradução desta subunidade. Esses eventos ocorreram 

apenas 30 minutos após o tratamento, o que revela que os mecanismos envolvidos nessas 

ações diferem daqueles implicados no estudo de Krane, acima citado, em que o período de 

estudo foi de horas (13). 

 Estes dados somados a outros obtidos durante o mestrado e recentemente publicados, 

que demonstraram uma alteração rápida na distribuição dos grânulos contendo TSH presentes 

nos tireotrofos frente à administração aguda de T3 (28) nos levaram a desenvolver o presente 

estudo, cujo objetivo foi caracterizar possíveis ações não genômicas exercidas pelo T3 sobre 

a regulação da expressão do TSH, seu principal regulador, na linhagem celular de tireotrofo 

denominada TαT1, bem como na secreção desta glicoproteína em cultura primária de células 

da adenohipófise. Com o uso destes modelos celulares foi possível bloquear a transcrição 

gênica e vias de sinalização intracelulares com inibidores específicos para melhor entender o 

mecanismo pelo qual o T3 altera rapidamente o conteúdo de TSH. 

 

5.1 Avaliação dos efeitos transcricionais e pós-transcricionais do T3 sobre a síntese e 
processamento de Tshb e Cga em cultura de células TαT1 

 

 Com uma curva de tempo compreendendo 12, 24, 36 e 48 h com soro depletado de 

hormônios tiroidianos foi determinado que o tempo de 48 h era o mais apropriado para 

mimetizar um estado de hipotiroidismo, uma vez que tanto a expressão de Tshb quanto de 

Cga apresentaram-se significativamente aumentadas. Este mesmo modelo foi utilizado pelo 

grupo de YUSTA e colaboradores (4) em um estudo preliminar acerca da regulação do T3 

sobre o TSH produzido nesta linhagem celular. 

 Em seguida, testamos se o T3 poderia alterar agudamente, num período de apenas 30 

min, o conteúdo de mRNA das subunidades que compõe o TSH. Para tanto, utilizamos a 

metodologia de RT-qPCR ou PCR em tempo real, tomando as devidas providências para que 

o ensaio estivesse devidamente padronizado (Fig. 2-6). Então, tratamos as células por 48h 

com meio contendo soro depletado de hormônio tiroidiano, compondo o grupo hipotiroideo 

(H), e meio não depletado representando o grupo controle (C). Após 48h de tratamento o 
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grupo H foi dividido e tratado com doses crescentes de T3 (10-11 a 10-7 M) por 30 min. Estas 

concentrações abrangem doses sub e suprafisiológicas de T3. 

 Com apenas 30 min de tratamento, o T3 promoveu uma redução de aproximadamente 

40% no conteúdo de mRNA de Tshb em todas as doses testadas (Fig. 8). Para o mRNA da 

Cga, apenas as doses 10-8, 10-10 e 10-11M reduziram significativamente o conteúdo deste 

transcrito (Fig. 9). Para comprovar a habilidade do T3 administrado para regular 

negativamente a expressão dos genes aqui estudados, uma parte das células do grupo H foi 

tratada com T3 por 4 h, período suficientemente longo para que uma ação genômica de 

inibição da síntese dos transcritos do TSH pudesse ocorrer. Com este teste observamos que 

em 4 h o T3, realmente, reduz o conteúdo de mRNA de Tshb (grupo 4h10-7) para quantidades 

equivalentes as observadas com o tratamento de 30 min com T3, porém a redução observada 

para Cga  não foi significativa (Fig. 8 e 9). 

 Assim, observamos que com relação à Tshb, em períodos muito curtos (30 min) ou 

relativamente longos (4 h) o T3 reduz o conteúdo deste transcrito para quantidades 

equivalentes. Este resultado levanta às seguintes questões: ou o T3 age por diferentes vias, 

genômicas e não genômicas, o que levaria a uma redução do transcrito tanto em 4 h como em 

30 min; ou ainda, seria este tempo de 30 min o suficiente para um resultado dependente 

apenas de ações genômicas? 

 Já com relação à Cga , é interessante o fato de que, em apenas 30 min, haja uma redução 

em três das cinco doses de T3 testadas agudamente, e que numa dose suprafisiológica, com 4 

h de tratamento, não tenha havido alteração significativa do conteúdo de mRNA desse 

transcrito. Corroborando este dado, estudos prévios também demonstraram uma ausência de 

regulação pelo T3 na expressão da Cga em períodos mais longos, como 4 – 48 h (4, 20).  

 A hipótese de que mecanismos não dependentes de uma ação transcricional direta nos 

genes estudados são acionados pelo T3 foi testada com a utilização de um inibidor de 

transcrição gênica, o 5,6-dichloro-1-b-ribofuranosyl benzimidazole (DRB), um análogo da 

adenosina que inibe o alongamento do mRNA recém sintetizado pela RNA polimerase II (43, 

44), na concentração de 50 µM por 2 h, previamente testada (Fig. 10).  

 Após este teste, experimentos utilizando grupos C e H tratados (+) ou não (-) com DRB 

e T3 foram realizados. Os resultados demonstraram que a ação do T3 sobre o conteúdo de 

mRNA de Cga para todas as doses utilizadas (Fig. 12) eram decorrentes de ações dependentes 

da transcrição gênica, uma vez que a utilização do DRB impediu a resposta desencadeada 

pelo T3 na ausência deste bloqueador. Surpreendentemente, o T3 na dose de 10-10 M manteve 
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a resposta inibitória sobre a expressão do mRNA de Tshb, enquanto as demais doses foram 

bloqueadas com o uso do DRB (Fig. 11).  

 Para garantirmos que o DRB estava bloqueando as ações genômicas desencadeadas 

pelo T3, utilizamos um tratamento relativamente longo (4 h) com T3 como padrão positivo de 

uma ação transcricional. A adição de DRB 2 h antes do tratamento com T3 (10-7 M) por 4 h 

bloqueou os efeitos deste último na inibição da síntese de ambos os transcritos estudados. A 

redução observada no grupo 10-74h+ não deve ser comparada com o grupo 10-74h- pois este 

não recebeu o DRB, mas sim com o grupo H54h+ que após o período de 48 h com meio 

depletado de hormônios tiroideanos recebeu DRB por 6 h, tempo relativo ao tratamento com 

DRB (2 h) e T3 (4 h) no grupo 10-74h+.  

 Deste modo, podemos afirmar que o T3 age por mecanismos dependentes de 

transcrição, ou seja genômicos, sobre Cga, enquanto que sobre a expressão do mRNA de 

Tshb, as ações variam de acordo com as doses estudadas. Assim, na dose de 10-8 M por 30 

min, o T3 reduz o conteúdo de mRNA de Tshb por meio de uma inibição na transcrição deste 

gene (ação genômica), enquanto que na dose de 10-10 M o T3 reduz o conteúdo de Tshb por 

mecanismos que independem do processo de transcrição gênica. Todavia, não se pode 

descartar a possibilidade de que na dose de 10-8 M o T3 possa atuar não genomicamente 

promovendo modificações pós traducionais em algum fator transcricional importante para a 

expressão do gene que codifica a cadeia Tshb, situação em que o bloqueio da transcrição 

impedirá a manifestação do efeito do T3.  

 É interessante que esse efeito pós transcricional do T3 foi evidenciado com a menor 

dose de T3 testada após as células permanecerem por 48 h no estado hipotiroideo, o que 

sugere que essa regulação pós-transcricional seja um mecanismo fisiológico, rapidamente 

acionado por flutuações sutis da concentração de T3. 

 Para descartar a hipótese de que estas alterações observadas fossem decorrentes de 

processos de morte celular por apoptose, realizamos os ensaios de Viabilidade Celular e 

Fragmentação do DNA celular com os grupos extremos (C, C+, H, H+, 6h+ e 6h+T3). Os 

resultados obtidos neste ensaio demonstraram claramente que não há diferenças entre a 

viabilidade celular (Fig. 13), nem tampouco há indícios de morte celular por apoptose, ou 

fragmentação do DNA (Fig. 14) nos grupos estudados. Assim, as alterações observadas nos 

diferentes tratamentos impostos não são resultado de um processo que induza morte celular e 

consequentemente alterem a expressão dos genes alvos deste estudo, e sim, ações 

desencadeadas pela própria triiodotironina. 
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 Nossa próxima etapa consistiu em avaliar se havia alguma alteração no comprimento da 

cauda poli(A) dos mRNAs de Tshb e Cga . Além destes, realizamos o ensaio para um terceiro 

e quarto transcritos, o Gapdh e Ppia , que serviriam como controles internos do ensaio de 

RACE-PAT. Os motivos que nos levaram a tal estudo é que existe uma relação direta entre 

comprimento de cauda poli(A) e estabilidade do transcrito (36).  Transcritos com cauda 

poli(A) reduzida apresentam menor quantidade de proteínas que se ligam a ela [PABPs - 

proteínas ligadoras da cauda poli(A)], ficando assim mais expostos às ações das RNAses, que 

acabam por degradá-los mais rapidamente (42).  

 Os resultados obtidos através do ensaio de RACE-PAT demonstraram uma resposta 

diferenciada para cada transcrito estudado. Em situações de hipotiroidismo, o mRNA de Tshb 

apresenta um aumento de 44% no comprimento da cauda poli(A) comparado com o grupo C, 

dado que corrobora estudos anteriores (13, 24). O tratamento com T3 na dose de 10-8 M não 

modifica este parâmetro comparado com o grupo H, o que reforça a hipótese de que nesta 

dose as alterações observadas no conteúdo de mRNA deste transcrito são decorrentes de 

ações transcricionais, embora ações pós-transcricionais que independam de poliadenilação 

também possam ocorrer. Já o tratamento com T3 na dose de 10-10 M reduz significativamente 

(21%) o comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Tshb, sugerindo que neste caso, o T3 

atue em etapas pós-transcricionais do processamento deste transcrito reduzindo sua 

estabilidade e com isso seu conteúdo (Fig. 15).  

 Este dado somado aos resultados de conteúdo de mRNA já conferem indícios de que 

existam mecanismos finos de controle da síntese e do processamento desta subunidade 

responsável pelo papel biológico do TSH.  

 Com relação à Cga , não foram encontradas diferenças significativas no comprimento da 

cauda poli(A) do seu mRNA, seja em situações de hipotiroidismo ou com o tratamento agudo 

de T3 (Fig. 16). O mesmo padrão de resposta foi obtido em estudos in vivo (dados submetidos 

para publicação), favorecendo a hipótese de que as ações do T3 são predominantemente 

dependentes de uma inibição da transcrição deste gene comum às gonadotrofinas (LH e 

FSH).  

 Surpreendentemente, o mRNA do Gapdh, utilizado como controle interno, apresentou 

um aumento no comprimento de sua cauda poli(A) 30 min após o tratamento com T3 (Fig. 

17). Isto não o descarta como um constitutivo para os ensaios de PCR em Tempo Real, já que 

sua expressão foi testada utilizando o Rpl19 como constitutivo e não houve alteração nos 

diferentes grupos estudados (dados não mostrados), e, também não o descarta como controle 
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positivo do ensaio do RACE-PAT, uma vez que as alterações apresentadas no comprimento 

da cauda poli(A) do Gapdh diferem das observadas para o mRNA de Tshb e de Cga.  

 Apesar dessas considerações, realizamos o ensaio de RACE-PAT para um quarto 

transcrito, o Ppia , transcrito este já utilizado em ensaios de RACE-PAT como controle 

interno em estudos com tratamento com T3 (45). No caso do transcrito Ppia, nenhum 

tratamento alterou o comprimento de sua cauda poli(A) (Fig. 18), reforçando a hipótese de 

que os rápidos efeitos observados apenas para o transcrito Tshb frente ao tratamento agudo 

com T3 (10-10 M) são específicos e resultam de uma ação pós-transcricional do T3 regulando 

a expressão e possivelmente a estabilidade e tradução deste transcrito.  

 Como discutido anteriormente, existe uma relação íntima entre comprimento de cauda 

poli(A) e estabilidade do transcrito (36). Além disso, associadas à cauda poli(A) estão as 

PABPs que além de atuar no sentido de proteger os mRNAs de uma possível degradação por 

RNAses, atuam promovendo a ancoragem do mRNA a fatores de iniciação da tradução e 

ribossomos, garantindo a eficiência do processo de tradução (46). Assim, quando ocorre uma 

deadenilação, ou menor adenilação, da porção γ’UTR do mRNA, como é o caso do  grupo  

10-10 M para o mRNA de Tshb, pode haver perda na eficiência traducional, provocando uma 

posterior redução nos conteúdo protéicos (47).  

 Essa hipótese foi testada por meio do ensaio de perfil polissomal e os resultados 

indicam que em situações de hipotiroidismo, tanto os transcritos da subunidade Cga quanto 

os de Tshb sofrem um maior recrutamento e, portanto, uma maior associação com ribossomos 

(Fig. 19) que, por sua vez, provocaria um aumento da síntese protéica das subunidades do 

TSH neste grupo. 

 O tratamento com T3 na dose de 10-8 M não altera a associação dos transcritos com os 

ribossomos e, portanto, o processo de tradução permaneceu elevado como no grupo H, 

enquanto que o tratamento com T3 na dose de 10-10 M reduz significativamente a associação 

dos transcritos estudados com os ribossomos, o que indica um rápido decréscimo na taxa de 

tradução e síntese proteica destas subunidades (Fig. 19). 

 Considerando que recententemente foi descrito a presença de um sítio ligante ao T4 e 

T3 localizado próximo ao domínio extracelular da proteína integrina αv γ e que reconhece 

proteínas de matriz que apresentam o domínio RGD (15), nossa próxima etapa consistiu em 

caracterizar a expressão/presença da isoforma γ da integrina em células TαT1. Até o 

presente momento está descrito na literatura que a isoforma γ se liga apenas às isoformas αV 

e αIIb, enquanto que a isoforma αV se liga às isoformas 1, γ, 5, 6 e 8, e portanto, optamos 

por avaliar a expressão de γ nos nossos modelos experimentais (48). 



81 

 

 

 As presenças do transcrito Itgb3 e das três isoformas de ITGB3 com 97, 110 e 130 kDa 

foram observadas em extratos de célula TαT1 nos diferentes tratamentos (Fig. 21), o que nos 

leva à hipótese de que os efeitos observados no conteúdo e poliadenilação de mRNA de Tshb 

poderiam ser decorrentes de ações iniciadas após a interação do T3 com a integrina na 

membrana plasmática. 

 Para testar esta hipótese, avaliamos o conteúdo e poliadenilação dos transcritos 

estudados anteriormente na presença de RGD, que compete pelo sítio de ligação do T3 na 

integrina αV γ. Também utilizamos o peptídeo RGE como controle negativo.  

 Na presença de RGD, a redução previamente observada pelo tratamento com T3 na 

dose de 10-10 M no conteúdo (Fig. 22) e na poliadenilação de Tshb (Fig. 23), bem como o 

aumento observado na poliadenilação de Gapdh (Fig. 25) foram abolidos, indicando que 

esses efeitos do Tγ dependem da sua interação com a integrina αV γ na membrana 

plasmática. 

 Alterações no conteúdo de Cga na presença de RGD não foram avaliadas uma vez que 

os dados indicaram que as mesmas decorrem de ações genômicas, e por que a poliadenilação 

de Cga e Ppia  permaneceu inalterada (Fig. 24 e 26). Além disso, a presença do peptídeo RGE 

não preveniu os efeitos observados no conteúdo de Tshb na presença de 10-10 M de T3 (Fig. 

22) e no comprimento da cauda poli(A) deste transcrito (Fig. 27), os quais permaneceram 

reduzidos vs grupo H, indicando um efeito específico de competição do T3 com o sítio de 

reconhecimento ao RGD na integrina αV γ.  

 Assim, os efeitos observados após a administração de T3 em etapas pós-transcricionais 

do Tshb, bem como do Gapdh¸ parecem ser decorrentes da interação deste hormônio com a 

integrina, considerando a expressão de ITGB3 e a inibição promovida pelo uso do competidor 

RGD. 

 Vários experimentos foram feitos na tentativa de avaliar o conteúdo de TSHB em 

extrato de células TαT1 por meio de Western Blotting, como uso de diferentes tampões de 

lise celular, utilização de -mercaptoetanol ou DTT para romper as pontes dissulfeto entre as 

subunidades do TSH, e mesmo a utilização de diferentes anticorpos primários anti-TSHB. 

Infelizmente não foi possível obter um blot correspondente ao tamanho esperado para o 

TSHB nesta linhagem celular (Figs. 28). Hipófises de rato e camundongo, assim como 

extratos de cultura primária de células da adenohipófise (estudos realizados no exterior) 

foram utilizadas como controles positivos. Vale ressaltar que nenhum trabalho presente até o 

momento na literatura, utilizando as células TαT1 como modelo de estudo, apresentou 

resultados com conteúdos proteicos de TSHB.  
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 Por este motivo, buscamos aprender o protocolo para obtenção e isolamento de células 

da adenohipófise em colaboração com o Prof. Dr. Stanko S. Stojilkovic do National Institutes 

of Health (NIH, Bethesda, USA) (Apêndice 1) e, desenvolvemos o mesmo protocolo lá 

utilizado porém com animais hipotiroideos para aumentar a quantidade e meia-vida dos 

tireotrofos na cultura primária. Com este modelo, pudemos avaliar os efeitos rápidos do T3 

sobre a secreção do TSH conforme discutido abaixo. 

 

5.2 Avaliação dos efeitos do T3 sobre a secreção de TSH em cultura primária de 
células da adenohipófise 

 

 Dando continuidade ao estudo desenvolvido com células TαT1, cujos resultados 

indicaram que ações rápidas e não genômicas são desencadeadas pelo T3 em etapas pós 

transcricionais da síntese e processamento do Tshb, nós avaliamos a presença da integrina γ 

em extratos de cultura primária de adenohipófise de animais C, H e tratados agudamente com 

T3 na dose de 10-8M ou por 4 h na dose de 10-7M, assim como em extratos de tecido 

hipofisário de animais C, Tx (tireoidectomizados) e animais Tx tratados cronicamente com 

T3 (Cr; tratamento com T3 por 5 dias, duas vezes ao dia, com dose suprafisiológica) (Fig. 

29). 

 Tanto o transcrito Itgb3 como a proteína ITGB3 (97 kDa) são expressas em extratos de 

cultura primária e em tecido hipofisário. Com relação à proteína ITGB3, apenas a isoforma de 

97 kDa foi obtida no ensaio de Western Blotting (Fig. β9B), diferentemente das células TαT1 

que apresentam as três isoformas de ITGB3. Essa variação pode ser devida ao processo de 

imortalização desta linhagem à diluição dos tireotrofos em cultura primária de adenohipófise, 

já que eles representam aproximadamente 5-8% da totalidade de células hipofisárias; no 

entanto os dados sugerem que em tireotrofos as três isoformas podem estar presentes. 

 Os efeitos rápidos do T3 sobre a secreção de TSH em cultura primária de células de 

adenohipófise de animais controle foi avaliada por meio do ensaio de ELISA de amostras do 

conteúdo intra e extracelular, este último correspondendo ao meio de cultura extraído 

imediatamente após os tempos dos tratamentos. 

 Surpreendentemente, após apenas 5 min do início do tratamento com T3 houve um 

aumento significativo de 35% no conteúdo de TSH intracelular, um aumento de 31% também 

foi observado após 30 min de tratamento com T3 (Fig. 30A). Considerando que o conteúdo 

de TSH no meio intracelular é resultado de um balanço entre a síntese e a secreção desta 

glicoproteína e, que o T3 exerce efeitos negativos sobre a síntese de TSHB, conforme 
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observado previamente em animais hipotiroideos (13) e aqui em células TαT1 por meio do 

ensaio de perfil polissomal (Fig. 19A), sugerimos que este aumento se deve à um rápido 

bloqueio na secreção de TSH.   

 Esta hipótese foi comprovada pela análise do conteúdo de TSH no meio extracelular, e 

portanto, secretado. Após 30 min do início do tratamento com T3, uma redução de 27% no 

conteúdo de TSH extracelular foi observada. Tal redução significativa não foi observada após 

5 min de tratamento com T3, possivelmente devido à meia vida do TSH que em animais é de 

30-50 min (49). 

 Vale mencionar que os resultados acima discutidos foram obtidos com 1,5x106 células 

por poço, e não puderam ser repetidos com 0,5x106 células (dados não apresentados), 

indicando que a confluência e o contato dos tireotrofos com outras células (efeitos parácrinos) 

ou entre eles (efeitos autócrinos) é importante para uma resposta inibitória do T3 sobre a 

secreção do TSH.  

 Para verificar indiretamente a meia-vida do tireotrofo, foi feita a quantificação dos 

conteúdos de Tshb e TSHB em cultura primária de adenohipófise de animais hipotiroideos, 

uma vez que previamente reportamos que em cultura de células de animais Controle a 

resposta e expressão deste marcador para tireotrofos, bem como de Cga e Trhr (receptor de 

TRH) é perdida poucas horas após a dispersão celular enquanto que a expressão de GH se 

mantinha elevada em culturas com 72 h de idade (31) (Apêndice).  

 A cultura primária de adenohipófise de animais hipotiroideos apresentou um aumento 

na expressão do mRNA de Tshb (Fig. 30) e da proteína TSHB (Fig. 31A e B) em todos os 

grupos/pontos testados, e uma redução do conteúdo de GH (Fig. 31C e D) comparado com a 

cultura primária de animais controles.  

 Os níveis elevados de conteúdo de TSHB observado 24 e 48 h após a dispersão das 

células da adenohipófise de animais hipotiroideos permitiu o delineamento de experimentos 

para a caracterização da(s) via(s) envolvida(s) nos efeitos do T3 sobre a secreção de TSH. 

Para tanto, utilizamos a metodologia de Western Blotting como ferramenta para a semi-

quantificação do conteúdo intra e extracelular de TSHB em cultura primária de adenohipófise 

de animais hipotiroideos. 

 Com esta metodologia observamos um aumento de 35 a 40% no conteúdo de TSHB 

intracelular no grupo T3 (10-8 M por 30 min), enquanto que o conteúdo de TSH secretado no 

meio extracelular estava reduzido em cerca de 33% (Fig. 33 a 36) comparado com o grupo H. 

Assim, os efeitos rápidos e inibitórios do T3 sobre a secreção de TSH observados em cultura 



84 

 

 

primária de adenohipófise são significativos tanto em cultura de animais controle como 

hipotiroideos. 

 Considerando que a integrina ITGB3 é expressa em cultura primária de adenohipófise, 

avaliamos se os efeitos do T3 persistiam na presença do peptídeo RGD, competidor pelo sítio 

de ligação do T3 com a integrina e os resultados indicaram que os efeitos dependem sim da 

interação do T3 com a integrina presente na membrana plasmática, uma vez que a 

administração prévia de RGD aboliu os efeitos do T3 sobre a secreção de TSH (Fig. 33). 

 Alguns estudos já demonstraram que após a interação do Tγ com a integrina αV γ na 

membrana plasmática, ocorre a ativação de vias dependentes de PI3K, por exemplo (50). 

Deste modo, avaliamos se a resposta do T3 após a sua interação com a integrina poderia ser 

dependente da atividade de PI3K com o uso do inibidor wortmannin.  

 Assim como observado no ensaio com RGD, a presença de wortmannin aboliu o efeito 

do T3 sobre a secreção de TSH, indicando que a PI3K deve estar envolvida neste rápido 

efeito e possivelmente via a ativação da tirosina kinase Src (51). Vale mencionar que a 

inibição de PI3K já reduz o conteúdo intracelular e extracelular de TSHB, indicando que sua 

atividade deve ser necessária para a síntese desta glicoproteína. 

 O principal regulador positivo da secreção de TSH é o TRH, e este age via Proteína 

Gq/11 acoplada ao TRHR1 presentes na membrana plasmática, promovendo a ativação da 

Fosfolipase C (PLC), aumento na concentração intracelular de cálcio e consequentemente a 

secreção de vesículas contendo TSH (52).  

 Considerando a importância nas variações na concentração intracelular de cálcio para a 

secreção do TSH induzida por TRH, demos prosseguimento ao estudo, e avaliamos se os 

efeitos inibitórios do T3 se mantinham em menores concentrações de cálcio no meio. Para 

isso, utilizamos o EGTA como quelante, uma vez que ele se liga preferenciamente ao cálcio, 

na concentração de 1 mM que reduziu pela metade a disponibilidade de cálcio livre no 

sistema de acordo com a ferramenta “Ca-EGTA Calculator v1.3” que faz uso da constante de 

“Theo Schoenmakers Chelator”.  

 Com a redução do cálcio livre, os efeitos inibitórios do T3 sobre a secreção de TSH se 

mantiveram, considerando a diferença significativa entre os grupos HEGTA e T3EGTA com 

relação ao conteúdo intracelular de TSHB. Embora não significativo, há uma tendência de 

redução no conteúdo de TSHB secretado (P = 0,11) (Fig. 35).  

 Para validar a hipótese de que a inibição/bloqueio da secreção de TSH desencadeada 

rapidamente pelo T3 seja independente das flutuações na concentração intracelular de cálcio, 

imagens obtidas a partir cortes de hipófises incubados previamente com Fluo-4 AM para a 
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marcação de cálcio intracelular e submetidos ao protocolo envolvendo a administração de 

TRH e TRH+dopamina para identificação dos tireotrofos, e também T3 por 15 min foram 

analisadas.  

 Os resultados demonstraram que a administração de T3 não altera a concentração 

intracelular de cálcio em 76% dos tireotrofos identificados pela resposta ao TRH na presença 

de dopamina. Ainda, 18% dos tireotrofos tiveram um ligeiro aumento na concentração 

intracelular de cálcio seguido de uma maior resposta à segunda administração de TRH com 

dopamina, enquanto que 2% apresentaram uma leve flutuação reduzindo minimamente a 

concentração de cálcio intracelular e em seguida uma resposta muito menor ao 

TRH+dopamina (Fig 37). Esses dados corroboram nossos resultados anteriores, indicativos 

de que a redução da secreção de TSH induzida pelo T3 não depende da mobilização de cálcio 

intracelular.    

 Estudos prévios demonstraram que o T3 agudamente aumenta a liberação de TSH 

induzida por TRH, potencializando o aumento de cálcio intracelular em resposta ao TRH por 

mecanismos iniciados na membrana celular de hipófises de ratos eutiroideos e independentes 

da síntese protéica. Vale ressaltar que a resposta de secreção do TSH induzida pelo TRH 

estava reduzida quando o T3 foi administrado 2 h antes do TRH, indicando que os 

mecanismos clássicos de inibição de síntese de TSH estavam preservados (53). Ainda, 

estudos em desenvolvimento com a colaboração do pesquisador Stanko S. Stojilkovic 

também indicam que o T3, quando administrado juntamente com TRH, aumenta a 

concentração de cálcio intracelular em células TαT1.  

 É interessante mencionar que na hipófise como um todo, outros tipos celulares não 

identificados no presente estudo apresentaram respostas positivas ou negativas ao T3 com 

relação a concentração de cálcio intracelular. Cerca de 14 e 17% do total das células 

analisadas, mas que não foram identificadas como tireotrofos, apresentaram um aumento ou 

redução na concentração intracelular de cálcio, respectivamente, durante o tratamento com T3 

por 15 min. 

 Deste modo, podemos descartar que os efeitos inibitórios do T3 sobre a secreção do 

TSH sejam mediados por uma redução na concentração/mobilização de cálcio intracelular. 

Porém quais seriam os mecanismos desencadeados após a interação do T3 à integrina e 

ativação de PI3K que poderiam resultar na rápida redução ou bloqueio da secreção de TSH? 

 Sabe-se que o aumento na concentração de magnésio reduz a secreção do hormônio 

paratireóide mesmo em baixas concentraçãoes de cálcio (54) e que a concentração desse íon 
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está inversamente relacionada com a secreção de Prolactina na presença ou ausência do 

secretagogo TRH (55). 

 Neste sentido, avaliamos as possíveis variações na concentração intracelular de 

magnésio, com o uso do fluoróforo Magnesium Green AM, frente ao tratamento com T3 por 

15 min, utilizando o mesmo protocolo d o estudo de cálcio intracelular. Para testar a resposta 

ao aumento de magnésio intracelular, incluímos ao protocolo a administração de MgCl2 (10 

mM) e mantivemos o uso de elevada concentração de KCl para checar a viabilidade celular 

após o término do protocolo. Apenas as células que responderam às altas doses de MgCl2 e 

KCl foram analisadas frente ao tratamento com T3 por 15 min. O TRH administrado 

isoladamente ou juntamente com dopamina não alterou a concentração de magnésio 

intracelular. Estes dados foram omitidos da Fig. 38 para fins didáticos. Ainda, mantivemos o 

tempo de 15 min de tratamento com T3, uma vez que, diferentemente do cálcio que apresenta 

uma resposta muito rápida (aumento intracelular cerca de 20 segundos após a administração 

de TRH), aumentos na concentração de magnésio com a administração de MgCl2 (10 mM) 

foram observados após cerca de 18 min (55). 

 Surpreendentemente, a administração de T3 promoveu um aumento na concentração 

intracelular de magnésio em 16% do total de células analisadas da adenohipófise. Esse 

aumento na concentração de magnésio intracelular foi observado inicialmente entre 120 a 200 

segundos após o tratamento com o hormônio, e o pico de resposta entre 160 a 360 segundos. 

Dentre as células responsivas ao T3 também houve variação na amplitude da resposta 

observada (Fig. 38 A e B vs C e D). Reduções na concentração de magnésio intracelular não 

foram observadas.  

 Com o uso deste protocolo, não foi possível identificar qual o tipo celular ou se mais de 

um tipo celular respondeu positivamente ao T3. Estudos futuros serão necessários para a 

identificação destes tipos celulares e consequentemente para esclarecer se os efeitos 

inibitórios do T3 são desencadeados diretamente nos tireotrofos ou a inibição na secreção de 

TSH se deve a efeitos parácrinos mediados pelo T3 em outro tipo celular. Por outro lado, esse 

estudo aponta para uma possível participação do magnésio na resposta de inibição da 

secreção do TSH frente à administração aguda de T3. 

 Diversas vias de sinalização já foram relacionadas com a regulação da concentração de 

magnésio intracelular, incluindo AMPc, proteínas G, PKC, MAPK, tirosinas quinases ou 

PI3K. Com relação às tirosinas quinases e PI3K, sabe-se que após a interação de VEGF 

(Fator de Crescimento Vascular Endotelial) com seu receptor presente na membrana 

plasmática há um aumento na concentração intracelular de magnésio, a partir de estoques 
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intracelulares, via ativação de tirosina kinase / PIγK / PLC  (56). Somada à esta informação, 

é sabido que a interação do Tγ com a integrina αV γ promove um aumento na atividade da 

PLC diretamente (50) ou via tirosina kinase Src seguido pela ativação da PI3K (51).  

 Assim, é perfeitamente possível sugerir que a interação do T3 com a integrina presente 

na membrana plasmática de células da adenohipófise promove um aumento na atividade da 

PIγK, que por sua vez pode interagir com a PLC  aumentando a concentração de magnésio 

intracelular, assim como observado na via de sinilização iniciada por VEGF em células 

endoteliais, e que este aumento esteja relacionado à maior geração de  IP3 (trifosfato de 

inositol) à exemplo do estudo feito para a secreção de Prolactina, e consequente redução da 

secreção do TSH. 

 O preciso mecanismo que controla as variações na concentração de magnésio, cátion 

bivalente mais abundante no meio intracelular, ainda não está completamente esclarecido 

(56), contudo, nos últimos anos, vários trabalhos descreveram ações rápidas dos hormônios 

tiroidianos alterando a atividade de enzimas pertencentes às mais diversas vias de sinalização 

por mecanismos independentes da transcrição gênica, o que pode ser o caso tanto para as 

alterações observadas no processamento e tradução do mRNA de Tshb, bem como para a 

secreção de TSH no presente estudo.  

 Assim, complementando os dados da literatura, com este trabalho respondemos 

algumas perguntas a respeito das possíveis ações rápidas e não genômicas do T3 sobre alguns 

aspectos da síntese e secreção de seu principal regulador, o TSH em tireotrofos da linhagem 

TαT1 e em cultura primária de células da adenohipófise. 

 Pode-se observar que somado aos reconhecidos efeitos sobre a transcrição gênica, o T3 

interage com a integrina αV γ e atua rapidamente por meio de ações independentes de 

transcrição gênica, ou seja, não genômicas, promovendo uma diminuição no comprimento da 

cauda poli(A) do mRNA de Tshb e consequentemente no conteúdo deste transcrito e na sua 

taxa de tradução. Além de reduzir a síntese de TSH, o T3 também promove uma inibição da 

secreção desta glicoproteína, efeitos estes que são dependentes da sua interação com a 

integrina αV γ na membrana plasmática e da atividade de PI3K e que podem estar 

relacionados à um aumento na concentração intracelular de magnésio, mas independem de 

flutuações na concentração de cálcio intracelular (Fig. 38).  

 Deste modo, os efeitos não genômicos aqui descritos contribuem para a maior 

compreensão da regulação negativa do T3 sobre o TSH conduzindo-nos a uma nova 

interpretação de suas ações sobre o mecanismo de feedback negativo exercido em um período 

tão curto, apenas 30 min, em uma situação que mimetiza um estado hipotiroideo. Ainda, os 
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dados obtidos nesse estudo apresentam, pela primeira vez na literatura, efeitos inibitórios 

diretos do T3 na secreção do TSH, independentes da redução também observada na síntese 

desta glicoproteína. Essas ações estão resumidas no esquema abaixo: 

 

 

  
Fig. 38 – Esquema ilustrativo dos resultados obtidos e das vias sugeridas para as ações 

não genômicas do T3 sobre a síntese, processamento, tradução e secreção de TSH. 
Após a interação com a integrina αV γ, o T3 promoveu a redução no conteúdo, 
adenilação e tradução do mRNA de Tshb, reduzindo a síntese de TSHB, e 
concomitante aumento na atividade de PI3K, na concentração intracelular de 
magnésio reduzindo a secreção de TSH e consequentemente aumentando o 
conteúdo intracelular desta glicoproteína. Não houve alterações na concentração 
intracelular de cálcio. As setas sem preenchimento indicam etapas que ainda 
precisam ser avaliadas, assim como a expressão da integrina αV. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir que, somado às 

ações genômicas inibitórias sobre a transcrição gênica da subunidade beta do TSH, o T3 por 

intermédio da sua interação com a integrina αV γ: 

 

1) Reduz o conteúdo e o comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Tshb;  

2) Reduz o conteúdo de Tshb presente nos polissomos e consequentemente a taxa de 

tradução de TSHB; 

3) Aumenta o conteúdo intracelular de TSHB; 

4) Reduz a secreção de TSH, efeito este dependente da atividade de PI3K; 

5) Aumenta a concentração intracelular de magnésio em 16% das células hipofisárias 

possivelmente via PIγK e PLC ; 

6) Não altera a concentração intracelular de cálcio em tireotrofos. 

 

Estes dados evidenciam pela primeira vez a existência de um mecanismo adicional 

pelo qual o T3 interage com a integrina αV γ e promove uma redução na síntese e secreção 

de TSH, em poucos minutos, caracterizando uma ação não genômica, que se soma ao já 

reconhecido efeito de feedback negativo que ele desencadeia. 
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Triiodothyronine Rapidly Alters the TSH Content and

the Secretory Granules Distribution in Male Rat

Thyrotrophs by a Cytoskeleton Rearrangement-

Independent Mechanism

Paula Bargi-Souza, Renata Marino Romano, Renato de Mayrinck Salgado,

Francemilson Goulart-Silva, Erika Lia Brunetto, Telma Maria Tenório Zorn, and

Maria Tereza Nunes

Departments of Physiology and Biophysics (P.B.-S., R.M.R., F.G.-S., E.L.B., M.T.N.) and Cell and

Developmental Biology (R.d.M.S., T.M.T.Z.), Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo,

CEP 05508–900, São Paulo SP, Brazil

Rapid actions of T3 on TSH synthesis in posttranscriptional steps, such as polyadenylation and trans-

lation rate, have already been described. The focus of this paper was to characterize rapid actions of

T3 onTSHsecretionandthe involvementofactinandmicrotubulecytoskeleton in thisprocess. For that,

sham-operated (SO) and thyroidectomized (Tx) rats were subjected to acute or chronic treatment with

T3. We observed a disarrangement in microtubule and actin cytoskeletons and an increase in Tshb

mRNA levels in Tx rats, whereas the total TSH protein content was reduced in the pituitary gland as a

whole, but increased in the secretory granules close to the plasma membrane of thyrotrophs, as well

as in the extracellular space. The acute T3 dose promoted a rapid increase and redistribution of TSH

secretory granules throughout the cytoplasm, as well as a rearrangement in actin and microtubule

cytoskeletons. The T3 chronic treatment outcome reinforces the acute effects observed and, addition-

ally, evinces an increase in the �-tubulin content and a rearrangement in microtubule cytoskeleton.

Thus, T3 is able to rapidly suppress TSH secretion and, in parallel, to promote a rearrangement in actin

and microtubules assembly throughout the pituitary gland, effects that seem to be independent from

each other. (Endocrinology 154: 4908–4918, 2013)

TSHplaysacentral role inthyroidfunctionbystimulating

the synthesis and secretion of thyroid hormones (THs).

The levelsofTHs in thebloodstreamareappropriatelymain-

tained by a negative-feedback mechanism that involves the

action of THs at the hypothalamic TRH neurons and thy-

rotrophs through a classical genomic pathway (1–3). This

feedbackmechanismrequiresarelatively longperiodoftime,

hours or perhaps days, for the hormonal response to become

effective,andresults fromtheinteractionofT3withreceptors

that bind to a thyroid hormone-response element present in

the promoter region of Trh, Tshb, and �-polypeptide of gly-

coprotein hormones (Cga) genes (4–7).

In addition to thegenomicmechanisms, someeffects trig-

gered by THs were observed in a short period of time (sec-

onds to minutes) and in the presence of gene expression in-

hibitors. These nongenomic actions were described to take

place in the plasma membrane, rough endoplasmic reticu-

lum,andmitochondriabindingsites, aswell as in thecytosol,

in which the thyroid hormone receptor was shown to be

associated with specific enzymes, such as phosphatidylino-

sitol 3-kinase. Among others, these actions include the trans-

port of glucose and ions through the plasma membrane, al-

terations in cytoskeleton kinetics, kinase activities, and

transcripts stability (8–11).

Some nongenomic and rapid actions of THs have also

been described in the regulation of TSH synthesis (12) and

secretion (13), indicating that THs could rapidly modulate

the pituitary-thyroid axis activity. In fact, we have shown
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that acutely (30 min) administered T3 led to the shortening

of Tshb transcripts poly(A) tail length, which suggests that

transcript stability is impaired. It also led to a reduced

association of Tshb mRNA with ribosomes, pointing to

a decrease in its translational rate (14). Furthermore,

triiodothyroacetic acid, T3, and T4 were shown to rapidly

(15 min) reduce the TSH secretion in response to TRH in

isolated anterior pituitary cells, indicating that non-

genomic mechanisms might be triggered to guarantee the

rapid control of TSH release (15).

All these actions triggered by T3 are essential for the

regulation of TSH-thyroid axis activity. However, a rapid

action of T3 directly inhibiting the basal TSH secretion

could be of paramount importance, since this is the first

step in the regulation of serum TSH and concentration of

THs (13). Nevertheless, data are still scarce and more stud-

ies are needed to elucidate TH actions at the level of the

pituitary gland.

Previous studies published by our group described that,

in the pituitary cells of hypothyroid rats, the actin cyto-

skeleton was disorganized, and after acute T3 treatment,

there was a cytoskeleton rearrangement and an increase in

the association of GH transcript with F-actin and ribo-

somes (16, 17). These data suggested a new mechanism of

TH action in the control of several proteins produced in

the pituitary gland, including TSH, because the alterations

observed in actin cytoskeleton were shown throughout the

pituitary gland. Moreover, it is known that, in the thyro-

trophs of hypothyroid rats, the microtubules are located

near the secretory granules and the membranes of Golgi

complexes, suggesting their participation in the processes

associated with the hypersecretory state (18).

This study attempted to investigate whether the pitu-

itary TSH content and distribution in thyrotrophs could

be rapidly altered by exogenous T3 administration. We

also evaluated whether the actin or tubulin cytoskeletons

are involved in these events, considering their roles in ves-

icle trafficking and in the secretion process (19, 20), and

that T3 was shown to nongenomically regulate their re-

arrangement and stability (16, 21–23). Thus, the present

study may be valuable to extend our knowledge of the

rapid effects of T3 on the dynamics of TSH secretion.

Materials and Methods

Materials
T3, methylmercaptoimidazole, goat antirabbit IgG conju-

gated with fluorescein isothiocyanate, and goat antimouse IgG
conjugated with tetramethylrhodamine isothiocyanate were
purchased from Sigma Chemical Co; the anti-�-subunit of TSH
(TSHB) antibody was obtained from Dr A. Parlow [NIDDK
(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Dis-
eases)-anti-r�TSH-IC-1, AFP-1274789, produced in rabbit] and
antiglyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) anti-
body was purchased from Santa Cruz Biotechnology (SC-32233,
produced in mice). Ketamine (Dopalen) and xylazine (Anasedan)
were purchased from Vetbrands Ltda (São Paulo, Brazil). The
BSA, protein molecular-weight markers, �-mercaptoethanol, ri-
bonuclease (RNase)-free deoxyribonuclease I, RNAseOUT (40
U), oligodeoxythymidine, specific oligos for Tshb and Rpl19,
deoxynucleotide triphosphate, Platinum Sybr quantitative PCR
Supermix-uracil DNA glycosylase, rhodamine-phalloidin, anti-
bovine �-tubulin mouse monoclonal antibody, and Prolong
Gold antifade reagent with 4�,6�-diamino-2-phenylindole
(DAPi) were purchased from Life Technologies, Inc. The hybrid-
ization nitrocellulose filter was purchased from Millipore. The
enhanced chemiluminescence kit and secondary antibodies
conjugated with peroxidase were purchased from Amersham
Biosciences. The Moloney murine leukemia virus reverse tran-
scriptase (50 000 U) was purchased from Promega. The 2-meth-
ylbutane isopentane (CAS number 578–78-4) was purchased
from Spectrum Chemical Manufacturing Corp. All other re-
agents were purchased from Labsynth. The full information
about the primary antibodies is shown in Table 1.

Animals and treatments
Male Wistar rats weighting 200–250 g were obtained from

our own breeding colony and maintained on rat chow and tap
water ad libitum. They were housed in a room kept at constant
temperature (23 � 2°C) and on a 12-hour light, 12-hour dark
(lights on at 7:00 AM) cycle. The experimental protocol was ap-
proved by the local Committee for Animal Experimentation and
followed the National Guidelines for Ethical Use of Animals in
Research.

Part of the animals were made hypothyroid by surgical thy-
roidectomy, after being deeply anesthetized with ketamine and
xylazine, and received 0.03% methylmercaptoimidazole, plus
4.5 mM calcium chloride in drinking water for 20 days. Sham-
operated animals were used as control. The animals were then
divided into the following groups: 1) euthyroid sham operated
(SO); 2) SO plus supraphysiological doses of T3 [100 �g per
100 g body weight (BW) (SO�T3100)] (24, 25); 3) hypothyroid

Table 1. Required Table of Information About Primary Antibodies

Peptide/Protein
Target Name of Antibody

Manufacturer and
Catalog Number Species Dilution Used

TSHB NIDDK-anti-r�TSH-IC-1 NHPP reagents/AFP-1274789 Rabbit polyclonal 1:15 000a or 1:1000b

GAPDH GAPDH antibody (6C5) Santa Cruz/sc-32233 Mouse monoclonal 100 ng/mLa

TUBA Antibovine TUBA Life Technologies/A-11126 Mouse monoclonal 0.4 ng/mLa or 2 �g/ mLb

a Dilution used for Western Blotting assay.
b Dilution used for immunohistochemistry and immunogold staining assay.
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[thyroidectomized (Tx); 4) Tx plus T3 in supraphysiological

doses, as specified above (Tx�T3100); 5) Tx plus T3 in physi-

ological doses (0.3 �g per 100 g BW) (Tx�T30.3) (26); and 6) Tx

plus chronic treatment with T3 (1.5 �g per 100 g BW) twice a day

during a 5-day period (Tx�T35d). Euthyroid (SO) and hypo-

thyroid (Tx) animals received iv administration of NaCl 0.9%

as vehicle. All the animals were killed 30 minutes after the

administration of T3 or vehicle, except those chronically

treated with T3.

The pituitaries were rapidly excised and used for the analysis

of Tshb gene expression and TSH distribution as well as for

F-actin and �-tubulin (TUBA) arrangement. To evaluate the ef-

ficiency of the treatments, blood was collected for the measure-

ment of total serum TSH and T3 concentration by RIA, and the

heart weight was measured. At least seven animals per group

were used and the experiments were repeated at least three times.

For the immunogold immunocytochemistry study, four animals

per group were used.

Procedures

Evaluation of treatment effectiveness

The effectiveness of the treatments in the different experi-

mental groups was evaluated by determining the TSH and T3

serum levels by RIA and the ratio between heart and body weight

(24, 25).

Evaluation of the Tshb gene expression and TUBA

protein content

The pituitary TSH and TUBA protein and Tshb mRNA con-

tents were evaluated by Western blotting and real-time PCR,

respectively.

Western blotting analysis. The pituitaries were homoge-

nized with Polytron PT 2100 (Kinematica AG PT2100

model) in appropriate buffer (sucrose 0.25 M, MgCl2 2

mM, Tris-HCl 20 mM). The homogenate was subjected to

centrifugation for 10 minutes at 800 � g and the super-

natant was removed. The protein content was determined

by the Bradford method (Bio-Rad Laboratories; dye re-

agent concentrate) (27). Thirty micrograms of protein

were lyophilized, dissolved in Laemmli’s sample buffer,

and subjected to SDS-PAGE (15%). Immunoblotting was

performedusing the following specific antibodies: rat anti-

TSHB (1:15000), antibovine �-tubulin mouse monoclo-

nal (1:5000), and anti-GAPDH (1:1000) in 5% PBS 1�

per 0.1% Tween 20. The band detection was performed

using peroxidase-conjugated secondary antibody specific

for the primary antibodies used (1:5000 for anti-rTSHB in

rabbit and 1:2500 for anti-GAPDH and anti-TUBA in

mouse) and the enhanced chemiluminescence kit. The la-

beling specificity was confirmed by comparison with the

protein molecular-weight markers. Blots were analyzed

with ImageJ version 1.37 (Wayne Rasband, National In-

stitutes of Health, Bethesda, Maryland).

RT-PCR. The total RNA extracted from the pituitary

gland (28) was treated with RNase-free deoxyribonu-

clease I, and 1 �g was used for first-strand cDNA synthesis

(reverse transcription) with Moloney murine leukemia vi-

rus reverse transcriptase. Diluted reverse transcription

samples (1:100) were subjected to real-time quantitative

PCR using Platinum Syber quantitative PCR Supermix-

UDG and specific oligonucleotides for Tshb (forward:

GGCAAACTGTTTCTTCCCAA; reverse: GTTGGTTT

TGACAGCCTCGT; 198 bp) and Rpl19, used as an in-

ternal control (forward: CAATGAAACCAACGAAAT

CG; reverse: TCAGGCCATCTTTGATCAGCT; 71 bp),

were used. The conditions for PCR were as follows: 95°C

for 2 minutes, followed by 40 cycles of 95°C for 15 sec-

onds, 60°C for 1 minute, and 72°C for 20 seconds. Thresh-

old cycle values were recorded for each gene, and the results

regarding the genes of interest were normalized to the results

obtained with the internal control gene. The reactions were

performed in a Corbett Research system (Corbett Life Sci-

ences).The��cycle thresholdvalueswere calculatedand the

results were expressed as fold increase (29).

Evaluation of TSH, F-actin, and TUBA distribution
The distribution of TSH was investigated by means of im-

munofluorescence and immunogold labeling, TUBA by immu-

nofluorescence, and F-actin by histochemistry.

Immunohistochemistry (TSH and TUBA) and F-actin

staining. The pituitaries were fixed in 2% paraformalde-

hyde solution in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.4) for 30

minutes at room temperature and cryoprotected with

2-methyl-butane for 4 hours at �20°C. Afterward, 5-�m

sections were obtained and positioned on gelatin-coated

slides. Nonspecific binding sites were blocked with 10%

normal goat serum diluted in 10% PBS/BSA for 1 hour at

room temperature. Incubation with rabbit primary anti-

body against rat TSHB (1:1000) and mouse primary an-

tibody against TUBA (2 �g/mL) in PBS 1� per 0.1%

Tween 20 was performed overnight at room temperature

in a humidified chamber. After thorough rinsing, sections

were incubated with the secondary antirabbit antibody

conjugated with fluorescein isothiocyanate and anti-

mouse conjugated with tetramethylrhodamine isothio-

cyanate (1:200) for 90 minutes at room temperature. To

evaluate the F-actin staining, after incubation with rabbit

primary antibody against rat TSHB, the sections were in-

cubated with rhodamine-phalloidin (diluted in PBS, 1:40

for 40 min in the dark), according to the manufacturer’s

instructions. Nuclear counterstaining was obtained with

Prolong Gold antifade reagent (Life Technologies) with

DAPi. Images were acquired by using a Nikon Eclipse E1000

microscope coupled to a Nikon DCM1200 digital camera (TSH
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and F-actin) or by using a Zeiss L SM 510 microscope confocal
scanning system (TSH and TUBA). Figures were prepared in
Adobe Photoshop CS4 version 11.0 (Adobe Systems Inc).

Immunogold immunocytochemistry. The pituitaries were

fixed in a solution of glutaraldehyde (0.1%) and parafor-

maldehyde (4%) in 0.1 M sodium cacodylate buffer (pH

7.4), overnight at 4°C. The tissues were then washed several

times in buffered solution and dehydrated in a graded series

of ethanol and embedded in LR white resin (London Resin

Company) for 72 hours at 4°C. Ultrathin sections (50 nm

thickness) were cut on an ultramicrotome MT-1 (Sorvall)

using a diamond knife (Diatome) and collected onto parlo-

dium-coated 1 � 2 mm2 nickel grid (Electron Microscope

Sciences) and then subjected to immunogold immunocyto-

chemistry, as previously described (30). Grids carrying ul-

trathin sections were hydrated with distilled water, followed

by rinsing with Tris-buffered saline (TBS)/blycin (0.02 M,

pH 7.4) to avoid cross-linking with the fixative. Nonspecific

sites were blocked by incubating the sections for 30 minutes

at room temperature with normal goat serum diluted 1:1 in

TBS/3% BSA-0.1% Tween 20 (pH 7.4). The sections were

then incubated at 4°C with rabbit primary antibody against

rat TSHB diluted 1:1000 in TBS/0.1% BSA-0.1% Tween 20

(pH 7.4) for 24 hours. After being rinsed with TBS/0.1%

BSA-0.1% Tween 20 (pH 8.2), sections were incubated (2 h)

at room temperature with goat antirabbit secondary IgG

(Sigma) conjugated with coloidal gold (15 nm particle size)

diluted 1:10 in 0.5 M NaCl/0.1% BSA-0.1% Tween 20 (pH

8.0). After incubation, the grids were sequentially washed in

TBS/0.1% BSA-0.1% Tween 20 (pH 8.2) and TBS/0.1%

BSA-0.1% Tween 20 (pH 7.4), and fixed in 2.5% glutaral-

dehyde in 0.1 M sodium cacodylate buffer (pH 7.4) for 10

minutes at room temperature. Subsequently, the grids were

washed in distilled water, stained with uranyl acetate and

lead citrate, and examined with an electron microscope

(JEOL; 100 CX II, 100 KW). In both the immunofluo-

rescence and immunogold labelings, negative controls

were obtained by blocking nonspecific sites with nor-

mal goat serum diluted 1:1 TBS/3% BSA-0.1% Tween

20 (pH 7.4) and by omitting the primary antibodies

from the protocol (Supplemental Figure 1, published on

The Endocrine Society’s Journals Online web site at

http://endo.endojournals.org).

The results of the ultrastructural study were quantified

with ImageJ version1.37 (Wayne Rasband, National In-

stitutes of Health). Briefly, the percentage of the area oc-

cupied by the secretory granules was calculated according

to the total area of each micrograph obtained. Afterward,

the quantity of TSH labeling inside the granules was nor-

malized by the area occupied by the secretory granules

(squared micrometers).

Statistics

The results were obtained from at least three experi-

ments and subjected to normality (Kolmogorov-Smirnov)

and homocedasticity test (Bartlet), followed by a one-way

ANOVA and a Student-Newman-Keuls posttest or Dun-

nett’s multiple comparison test, using the Prism 5 software

(GraphPad Software, Inc). The data of Western blotting,

real-time PCR, and the quantification of immunogold la-

beling analysis were expressed as means � SEM and dif-

ferences were considered significant at P � .05.

Results

Characterization of the effectiveness of the

treatment

The effectiveness of thyroidectomy and T3 treatment

was confirmed, and the data are summarized in Table 2.

Thyroidectomized rats acutely treated with vehicle (Tx) or

T3 (Tx�T3100 and Tx�T30.3) had a 14-fold increase in

the total serum TSH concentration and a 25% decrease

in the ratio between heart dry weight and body weight

(HDW/BW). In the 5-day T3-treated group, the total

serum TSH concentration was 4-fold lower and the

HDW/BW ratio increased by 20%. Both parameters were

compared with the SO and SO�T3100 groups. The total

serum T3 concentration was decreased by 60% in the Tx

group and was 18-fold and 10-fold higher in the groups

acutely treated with supraphysiological (SO�T3100/

TX�T3100) and physiological (Tx�T30.3) doses of T3, re-

spectively. The 5-day T3-treated rats presented increased se-

rum T3 and reduced serum TSH concentration compared

with the Tx and SO groups, as expected. All these data con-

Table 2. HDW to BW ratio and total T3 and TSH
serum concentration of sham-operated or hypothyroid
rats treated with vehicle (SO/TX) or acutely (SO�T3100/
Tx�T3100/Tx�T30.3) and chronically treated (Tx�T35d)
with T3

Groups
HDW to
BW Ratioa

TSH Serum
(ng/mL)

Total T3

Serum (ng/mL)

SO 0.81 � 0.04 1.47 � 0.24 0.57 � 0.02
SO�T3100 0.88 � 0.06 1.35 � 0.26 10.26 � 0.03b

Tx 0.64 � 0.02b 22.86 � 1.46b 0.20 � 0.06b

Tx�T30.3 0.69 � 0.02b 20.14 � 3.01b 6.02 � 0.30b,b

Tx�T3100 0.65 � 0.02b 22.02 � 0.72b 10.20 � 0.05b,c

Tx�T35d 1.03 � 0.02d 0.40 � 0.07e 0.82 � 0.11c,d

Values are expressed as means � SEM (n � 7–15/group).
a Values multiplied by 1000.
b P � .0001 vs SO.
c P � .0001 vs Tx.
d P � .05 vs SO.
e P � .01 vs all groups.
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firm the induction of the hypo- and hyperthyroid state in our

experimental groups.

T3 acutely promotes a rapid increase in the TSH

pituitary content

The Western blotting analysis (Figure 1A) demon-

strated that in the hypothyroid state (Tx), there was a 63%

reduction in the total pituitary TSH protein content com-

pared with SO.

The acute treatment with T3, in both doses, promoted

a 33% rise in the total TSH content compared with Tx

rats. This effect was not observed in the SO�T3100 vs SO

groups. The chronic treatment with T3 (Tx�T35d group)

resulted in a 62% increase in the TSH protein content

compared with the Tx animals.

Acute (physiological dose) and chronic T3

administration reduces the expression of Tshb

mRNA

The results for Tshb mRNA expression are shown in

Figure 1B. Thyroidectomy promoted a 9-fold increase

in the Tshb mRNA content. The acute T3 treatment, for

both SO�T3100 and Tx�T3100 groups, did not change

the Tshb mRNA levels compared with SO and Tx

groups, respectively. Nevertheless, the acute treatment

with physiological dose of T3 (Tx�T30.3) reduced the

Tshb mRNA levels by 50%, when compared with Tx,

and the chronic treatment decreased the Tshb mRNA

content (Tx�T35d) to 10% of the SO group values.

T3 rapidly alters the distribution of TSH in

thyrotrophs

The photomicrographs obtained by immunofluores-

cence for TSH (green color, first column) (Figure 2) have

shown that the pituitaries from Tx rats presented a more

evident TSH staining at the periphery of the cell, close

to the plasma membrane, whereas in the SO group, the

TSH labeling was observed in the whole cytoplasm. The

acute treatment of SO rats with T3 (SO�T3100 group)

did not alter the immunolabeling pattern of TSH dis-

tribution, which remained scattered in the cytoplasm;

however, the TSH staining was more intense than that

in the SO group. On the other hand, the acute treatment

of hypothyroid rats with physiological or supraphysi-

ological doses of T3 promoted a redistribution of TSH

staining compared with Tx because an increase in the

TSH labeling was found in the whole cytoplasm. The

same pattern was observed in the pituitaries of T3

chronically treated Tx rats.

The electron microscopy immunogold labeling study

(Figure 3) showed a marked increase in the TSH content in

secretory granules closer to the plasma membrane in thyro-

trophs of Tx rats, corroborating data from the immunoflu-

orescence study. The presence of TSH labeling in the

extracellular space of thyrotrophs of Tx rats is note-

worthy, as indicated by asterisks. The acute T3 treat-

ment increased the TSH labeling inside the secretory

granules spread out in the cytoplasm in the SO�T3100,

Tx�T30.3, and Tx�T3100 groups. In the Tx�T30.3

group, no TSH labeling was detected in the extracellular

space, in contrast to the Tx group treated with vehicle.

On the other hand, the staining pattern for TSH in T3 chroni-

cally treatedrats (Tx�T35d)wassimilar to thatobserved inSO

animals, in which the secretory granules were scattered in the

whole cytoplasm, and seemed to present a little TSH labeling,

whencomparedwiththeTxgroups,acutelytreatedornot,with

different doses of T3.

The TSH labeling results obtained by ultrastructural

studywerequantifiedbycalculating theareaoccupiedby the

granules in the total area (Figure 4). In the Tx group, there

was an increase in TSH labeling per square micrometer

of granule compared with SO rats, and the acute T3

treatment increased the TSH labeling only in the SO�T3100

and Tx�T30.3 groups compared with

the SO and Tx groups, respectively

(Figure 4A). The area occupied by the

secretory granules did not differ among

the groups studied except for the T3

chronically treated rats (Tx�T35d) in

which it was about 2-fold higher than

thevaluesobtainedintheSOgroup(Fig-

ure 4B).

All these studies were performed

with a specific antibody against the

TSHB because the �-subunit (alpha

polypeptide of glycoprotein hor-

mones) is also common to LH and

FSH glycoproteins.

Figure 1. A, Western blotting analysis of total TSH protein content in the pituitary gland. Results

are expressed as mean � SEM of TSH protein/GAPDH, an internal control. B, Real-time PCR

analysis of the Tshb mRNA expression in the pituitary gland. Results are expressed as mean �

SEM of Tshb mRNA/Rpl19 mRNA, a housekeeping gene, in arbitrary units (AU). *, P � .0001 vs

SO and SO�T3100; &, P � .05 vs Tx; #, P � .001 vs all groups (at least n � 7 per group).
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The thyroidal state alters the actin and

microtubule cytoskeleton arrangements in the

pituitary gland

The photomicrographsobtainedby immunofluorescence

for F-actin staining (red color, second column) (Figure 2) in

the pituitaries from Tx rats showed a decrease in the F-actin

staining compared with the SO group. Both acute and

chronic T3 treatments promoted actin polymerization in the

whole pituitary gland in sham-operated and hypothyroid rats.

Similar results were obtained by immunofluorescence

for microtubule cytoskeleton using antibody specific for

TUBA (red color, second column, Figure 5). In the pitu-

itary gland of Tx rats, depolymerization of microtubules

was observed when compared with the SO group. Acute

Figure 2. TSH and F-actin distribution in thyrotrophs of all groups studied. In the first column, the TSH immunolabeling is shown in green by

immunofluorescence; in the second column, F-actin is labeled by rhodamine-phalloidin and is shown in red; in the third column, both images were

superimposed and show no correlation between the F-actin and TSH distribution in thyrotrophs, and the fourth column shows a high

magnification of a selected area of the corresponding image on the third column. The arrows indicate the immunolabeling of TSH at the periphery

of the cell close to the plasma membrane. The arrowheads indicate polymerized actin. The cell nuclei are seen in blue with DAPi. BV, blood vessel.

Scale bars, 50 �m.
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and chronic T3 treatments promoted the rearrangement of

microtubules in sham-operated and hypothyroid rats.

The rearrangement observed in actin and microtubule

cytoskeletons seemed not to be directly associated with the

changes in the TSH distribution because no apparent over-

lay occurred between TSH labeling and F-actin staining

(Figure 2, third column) or TUBA staining (Figure 5, third

column). In Figures 2 and 5, the fourth column shows high

magnification of the selected area of the corresponding

image on the third column.

Acute and chronic T3 administration increases the

TUBA content in the pituitary

gland

There was an apparent decrease in

the total labeling of TUBA in the pi-

tuitary glands from Tx rats com-

pared with the SO group, but this

decrease was not statistically signif-

icant (P � .052). The acute

(Tx�T3100) and chronic T3 treat-

ment (Tx�T35d) increased the total

TUBA content by about 3-fold com-

pared with the Tx rats. These results

are shown in Figure 6.

Discussion

Taking into account that the TSH

content is primarily determined by

the TSH gene transcriptional and se-

cretion rates, in the present study, we

investigated the following: 1)

whether acute (30 min) T3 adminis-

tration could rapidly affect the TSH

content and distribution in thyro-

trophs of rat pituitary glands, show-

ing a novel nongenomic action of T3

on the TSH secretion, and 2) the pu-

tative involvement of the actin and

microtubule cytoskeletons in this

process.

First, despite the elevated Tshb

mRNA expression, we showed a de-

creased content of the TSH protein in

the pituitaries of Tx rats, although

high TSH serum levels indicated that

TSH synthesis and secretion were

elevated in this group. However, the

acute T3 administration rapidly (30

min) increased the pituitary TSH

content (Tx�T30.3 and Tx�T3100

groups), which could not be due to

T3 effects on Tshb gene transcription

because it is well known that T3

down-regulates Tshb and Cga tran-

scription (5). Therefore, this result

Figure 3. Single immunogold labeling for TSH in thyrotrophs. Each image in the right panel

shows high magnification of selected area of the corresponding image in the left panel. The

arrows point to colloidal gold particles of 15 nm diameter. Observe that only in the Tx group free

gold particles are observed in the extracellular space (*) and that in the Tx group acutely treated

(Tx�T30.3 and Tx�T3100) or not (Tx) with T3 gold particles are observed in secretory granules in

the most peripheral cytoplasm. N, nucleus; C, cytoplasm; sg, secretory granules; ES, extracellular

space.
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clearly indicates that T3 is preventing TSH secretion (13),

an effect that could not be detected in the serum due to our

short experimental protocol and taking into account that

the half-life of TSH is approximately 30–50 minutes (31).

Hence, any reduction in TSH release would not be detect-

able in serum after short periods of T3 treatment used in

this study. Accordingly, when T3 treatment was carried

out for 5 days (Tx�T35d group), an increase in the pitu-

itary TSH content as well as a reduction in the serum TSH

concentration to values corresponding to 27% of those

obtained in SO group was detected. The TSH serum con-

centration observed in the Tx�T35d group apparently

represented the nonsuppressible TSH demonstrated by

Surks and Oppenheimer (32).

Moreover, the acute administration of physiological

doses of T3 to Tx rats (Tx�T30.3 group) led to the reduction

of Tshb mRNA, strongly indicating that the increase in the

TSH content was not due to an increase in its synthesis. Al-

though the administration of supraphysiological doses of T3

to Tx rats (Tx�T3100 group) did not affect the Tshb mRNA

content, it led to a shortening of the Tshb mRNA poly(A) tail

length and to a decrease in the translational rate (14).

These results are extremely relevant because they indi-

cate that T3 can act in at least two different pathways to

rapidly reduce the TSH protein expression. First, in phys-

iological doses, T3 reduces the content of Tshb mRNA,

possibly by inhibiting its transcription, as extensively de-

scribed, and/or affecting its degradation rate, considering

that this reduction was rapidly detected. Second, T3 in sup-

raphysiological doses inhibits the translational process by a

mechanism related with the shortening of the poly(A) tail

(14), without alterations in the mRNA content. This is in

agreement with studies that have pointed out that the short-

ening of long poly(A) tails is the first step that affects the

translation, and during this process, the mRNA content re-

mainsunaltered.This step is followedbyadegradationof the

body of the mRNA, which definitively leads to a decrease in

the mRNA content, an effect that would probably be ob-

served in longer periods of T3 administration (33).

The remarkable decrease in the Tshb mRNA content

detected in Tx rats subjected to chronic T3 treatment

(Tx�T35d group) strengthens our assumption that the

increase in the pituitary TSH content is the result of de-

creased secretion, as already pointed out.

In the immunofluorescence study, we observed that in Tx

rats the TSH labeling was scarce in the cytoplasm and prev-

alently localized at the periphery of the cells, close to the

plasma membrane, in contrast to the SO group, in which

TSH labeling was stronger and scattered in the whole cyto-

plasm. Corroborating these data, we have shown, by the

ultrastructural study, an increased TSH labeling in the se-

cretory granules at the periphery of the thyrotrophs and in

the extracellular space in the Tx group, indicating that as

soon as this glycoprotein is produced, it is directed to the

plasma membrane to be secreted. All these data are in agree-

ment with previous studies, which demonstrated that there

was a decrease in the TSH secretory granules in the thyro-

trophs from Tx rats and an increase in the dimension of

rough endoplasmic reticulum vacuoles and that these alter-

ationswereclosely related to theelevatedprotein synthesis in

the hypothyroid state (34).

The immunofluorescence of F-actin and TUBA in the

pituitary gland of Tx rats showed that both actin and

microtubule cytoskeletons were disorganized, as evi-

denced by the alterations in the cell shape and in the tissue

organization. It is noteworthy that, despite the disarrange-

ment observed in the components of cytoskeleton in the

whole pituitary tissue, the TSH secretion rate was in-

creased and no overlapping of TSH and actin or TUBA

staining could be observed.

These results have led us to conclude that, although the

actin and microtubule cytoskeletons apparently were not di-

rectly linked to the TSH release, and the precise mechanism,

by which the TSH secretion process in hypothyroid state is

maintained, remains unknown, posttranslational mecha-

nisms, suchas theacetylationofmicrotubule-associatedpro-

teins, kinesins, and myosins, could influence and guarantee

the efficiency of the intracellular trafficking (35). More stud-

Figure 4. A, Quantification of single immunogold labeling in

thyrotrophs. Results are expressed as mean � SEM of TSH protein

labeling per square micrometer of secretory granules. B, Percentage of

area occupied by secretory granules. *, P � .05 vs SO; **, P � .0001

vs SO; &, P � .05 vs Tx; &&, P � .001 vs Tx (at least n � 4 per group).
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ies focusing on the precise mechanism of TSH secretion are

of paramount importance to clarify these findings.

Confirming our previous data, the images obtained

by immunofluorescence and immunogold labeling

showed that, after acute T3 treatment (Tx�T30.3 and

Tx�T3100 groups), the TSH secretory granules were

scattered throughout the cytoplasm and not located ad-

jacent to the plasma membrane, as observed in the Tx

rats. Moreover, the higher TSH labeling in the extra-

cellular space was promptly reduced by the acute T3

treatment, demonstrating that T3 promoted the redis-

tribution of TSH secretory granules, supposedly to sup-

press TSH secretion. This effect on TSH secretion was

more evident in the Tx�T30.3 group which showed an

increase in the TSH labeling per square micrometer of

secretory granules.

Figure 5. The TSH and TUBA distribution in thyrotrophs of all groups studied by immunofluorescence. In the first column, the TSH

immunolabeling is shown in green; in the second column, TUBA is shown in red; in the third column, both images were superimposed; and the

fourth column shows a high magnification of selected area of the corresponding image on the third column. The arrowheads indicate the

immunolabeling of TUBA in polymerized microtubules. Scale bars, 100 �m.
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As mentioned previously, differences in response accord-

ingtothedoseusedcouldbeexplainedbythefact thatseveral

mechanisms might be triggered rapidly by T3 binding to dif-

ferentsites,whichcouldpresentdifferences in theiraffinity to

T3. We previously showed that the supraphysiological dose

of T3 reduces the Tshb mRNA polyadenylation and trans-

lational rate after 30 minutes (14), whereas the physiological

dose of T3, for the same period of time, decreased the Tshb

mRNA levels. Additional in vitro studies using specific

blockers and activators are necessary to describe the exact

pathways whereby all these actions occur.

In agreement with our hypothesis that the first step of

T3 action on thyrotrophs is to inhibit TSH secretion,

preliminary data obtained in primary culture of pitu-

itary cells acutely treated with T3 demonstrated a re-

duction of about 30% of TSH in the extracellular me-

dia, whereas the same percentage of TSH was increased

intracellularly (P. Bargi-Souza, M. Kucka, I Bjelobaba,

S.S. Stojilkovic, M.T. Nunes, unpublished data). More-

over, Silva and Larsen (13) in 1978 demonstrated that

there is a latent period of 30 minutes between the ad-

ministration of T3 or T4 and a significant reduction of

TSH serum levels, which is observed only 1 hour after

the treatment. Herein we demonstrated that this latent

period might be the time necessary for T3 to alter the

TSH secretory granule distribution in the thyrotrophs

to reduce the TSH secretion.

It should be noted that, in the pituitaries of sham-op-

erated rats acutely treated with T3 (SO�T3100 group),

Western blotting analysis did not show any alteration in

the TSHB protein content. However, the images obtained

by immunofluorescence, immunocytochemistry, and the

analysis of TSH labeling per square micrometer of secre-

tory granules in thyrotrophs showed an increased TSHB

labeling on thyrotrophs in this experimental group, indi-

cating that acute T3 administration also prevented the

TSH secretion in sham-operated rats. This discrepancy in

results is probably due to the differences in the method-

ologies adopted, with immunofluorescence and electron

immunocytochemistry analysis being more sensitive than

Western blotting analysis.

The effect of T3 in preventing TSH secretion is more

clearly evident in rats chronically treated with T3 (Tx�T35d

rats). In this experimental group, although TSH synthesis is

almost completely abolished, as shown by the decrease in the

Tshb mRNA content (Figure 1B), the TSHB content and the

labeling was stronger and scattered throughout the cyto-

plasm when compared with the Tx group. Moreover, the

quantification of TSH labeling showed that TSH secretory

granules occupied a larger area within the cell (Figure 4B).

Furthermore, we have also shown that T3 administra-

tion induced a rearrangement of actin as well as of the

microtubule cytoskeleton in the whole pituitary gland, as

shown by the rapid recovery of the cell shape and reorga-

nization of the tissue. Another important alteration ob-

served in the Tx�T35d rats was the increase in the total

TUBA content, also observed in the Tx�T3100 group.

This study shows, for the first time, the effects of T3 on the

�-tubulin content and microtubule assembly in the pitu-

itary gland of adult rats. More studies are necessary to

characterize the rapid effects of thyroid hormones on the

cytoskeleton and secretion process.

What is the physiological relevance of such rapid action

of T3 on TSH secretion? These rapid actions of T3 indicate

that there is a fine and rapidly triggered mechanism reg-

ulating TSH secretion, possibly responsible for controlling

the rate of basal TSH secretion minute by minute. This,

together with the T3 inhibitory action on the Tshb gene

transcription, Tshb mRNA polyadenylation, and transla-

tional rate, could provide the mechanisms by which the

negative feedback control of the hypothalamic-pituitary-

thyroid axis by T3 is established.

In conclusion, this study shows that T3 is able to acutely

reduce TSH secretion by altering the distribution of TSH

secretory granules in the thyrotrophs as well as by the reduc-

tion of TSH labeling in the extracellular space. Additionally,

T3 rapidlymediates actinandmicrotubulepolymerization in

the whole pituitary gland, effects that apparently are not di-

rectly related to the inhibition of TSH secretion.
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Loss of Basal and TRH-Stimulated Tshb Expression in

Dispersed Pituitary Cells

Paula Bargi-Souza, Marek Kucka, Ivana Bjelobaba, Melanija Tomić,

Marija M. Janjic, Maria Tereza Nunes, and Stanko S. Stojilkovic

Section on Cellular Signaling (P.B.-S., M.K., I.B., M.T., M.M.J., S.S.S.), The Eunice Kennedy Shiver
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Maryland 20892-4510; and Department of Physiology and Biophysics (P.B.-S., M.T.N.), Institute of

Biomedical Sciences, University of São Paulo, 05508-000 São Paulo, SP, Brazil

This study addresses the in vivo and in vitro expression pattern of three genes that are operative

in the thyrotroph subpopulation of anterior pituitary cells: glycoprotein �-chain (Cga), thyroid-

stimulating hormone �-chain (Tshb), and TRH receptor (Trhr). In vivo, the expression of Cga and

Tshb was robust, whereas the expression of Trhr was low. In cultured pituitary cells, there was a

progressive decline in the expression of Cga, Tshb, and Trhr. The expression of Tshb could not be

reversed via pulsatile or continuous TRH application in variable concentrations and treatment

duration or by the removal of thyroid and steroid hormones from the sera. In parallel, the expres-

sion of CGA and TSHB proteins declined progressively in pituitary cells from both sexes. The lack

of the effect of TRH on Tshb expression was not related to the age of pituitary cultures and the

presence of functional TRH receptors. In cultured pituitary fragments, there was also a rapid decline

in expression of these genes, but TRH was able to induce transient Tshb expression. In vivo, thy-

rotrophs were often in close proximity to each other and to somatotroph and folliculostellate cell

networks and especially to the lactotroph cell network; such an organization pattern was lost in

vitro. These observations suggest that the lack of influence of anterior pituitary architecture and/or

intrapituitary factors probably accounts for the loss of basal and TRH-stimulated Tshb expression

in dispersed pituitary cells. (Endocrinology 156: 242–254, 2015)

The anterior pituitary gland contains at least five secre-

tory cell subpopulations specialized to synthesize and

secrete hormones in response to the activation of numer-

ous receptor- and channel-dependent signaling pathways:

corticotrophs, gonadotrophs, lactotrophs, somatotrophs,

and thyrotrophs (1). This gland also contains the glia-like

folliculostellate (FS) cells, and the relationship between

these and secretory cells resembles glia-neuron interac-

tions in the brain (2, 3). Somatotrophs and lactotrophs are

also organized as homogeneous networks throughout the

anterior pituitary gland; the functional characterization

of these networks revealed a role in gene regulation, the

plasticity of pituitary hormone output, and the ability to

memorize altered demand (3, 4). Other secretory pitu-

itary cells may also form networks, and further studies

are needed to clarify the physiological relevance of such

organizations (5).

The focus in our ongoing work is on thyrotrophs, which

synthesize and secrete TSH, a hormone composed of two

subunits: the glycoprotein �-subunit (CGA), also synthe-

sized by gonadotrophs, and the thyrotroph-specific �-sub-

unit (TSHB), which provides the biological hormonal ac-

tivity and is rate limiting in the formation of mature TSH

(6–9). The understanding of thyrotroph functions comes

from numerous in vivo experiments (10). Different in vitro

models have also been used, including cultured anterior

pituitary cells from hypothyroid rats (11–13), thyro-

trophic tumor tissues (7), and immortalized T�T1 thyro-
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trophs and GH3 lactosomatotrophs transfected with Tshb

promoter (14–17). These cell models helped us to advance

understanding of the transcriptional regulation of the

TSH genes.

TSH controls thyroid functions by stimulating the syn-

thesis and secretion of thyroid hormones, which in turn

exert a negative feedback by transcriptional and posttran-

scriptional mechanisms, rapidly reducing Cga and Tshb

expression, synthesis of two subunits, and TSH release

(10, 18, 19). The main positive regulator of TSH release is

hypothalamic TRH (20), which activates the Gq/11-cou-

pled TRH receptor-1 (TRHR1), also expressed in lac-

totrophs and a fraction of somatotrophs (21, 22). TRH

not only stimulates the release of prestored TSH and ac-

counts for pulsatile and circadian patterns of TSH secre-

tion but also stimulates Cga, Tshb, and Trhr expression

and contributes to the posttranslational maturation of the

TSH oligosaccharide chains, which guarantee the full bi-

ological activity of TSH (23–28). However, the mecha-

nism by which TRH/TRHR1 controls transcription has

not been fully characterized (29–32).

Here we studied the expression of three genes that are

essential for thyrotroph functions: Cga, Tshb, and Trhr.

Experiments were performed with pituitaries from devel-

oping and postpubertal female and male rats in vivo and

in vitro. The main focus in study was on basal and TRH-

stimulated gene expression and the relevance of pituitary

cell organization in these processes.

Materials and Methods

Chemicals
Anti-TSHB, anti-GH, antiprolactin (PRL), and guinea pig an-

ti-CGA antisera were obtained from Dr A. Parlow (National
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Na-
tional Hormone and Peptide Program, Torrance, California).
Mouse monoclonal anti-S100 antibody was purchased from
Chemicon. Alexa goat antirabbit, anti-guinea pig, and anti-
mouse IgG-horseradish peroxidase conjugated were purchased
from Santa Cruz Biotechnology, Inc; SC-2004, SC-2903, and
SC-2354). Primary antibody details are given in Supplemental
Table 1. Fura 2-AM, polyvinylidene difluoride-blotting mem-
brane, medium 199, serums, and NuPAGE electrophoresis sys-
tem were purchased from Life Technologies, Inc. RNeasy Plus
minikit was purchased from QIAGEN. Transcriptor first-strand
cDNA synthesis kit and LightCycler TaqMan master mix were
obtained from Roche Applied Science. The protein molecular
weight marker was obtained from Bionexus Inc. SuperSignal
West Femto chemiluminescent substrate kit was purchased from
Thermo Fisher Scientific. For the RIA analysis of the sample PRL
content, the 125I-PRL tracer was purchased from PerkinElmer
Life Sciences. A TSH ELISA kit was purchased from Endocrine
Technologies. Unless stated otherwise, all other chemicals were
obtained from Sigma.

Animals and primary culture of anterior pituitary

cells
Experiments were performed with anterior pituitary tissues,

cultured tissue pieces, or cultured anterior pituitary cells from
normal female and male Sprague Dawley rats of different ages
obtained from Taconic Farms. Animals were housed under con-
stant conditions of temperature and humidity, with light on be-
tween 6:00 AM and 8:00 PM. In postpubertal females, the estrous
cycle was monitored via vaginal smears, and only females ex-
hibiting regular 4- or 5-day cycle were used in experiments,
which were performed with pituitaries from mixed stages of es-
trous cycle. Euthanasia was done via asphyxiation with CO2,
and the anterior pituitary glands were removed after decapita-
tion within 30 minutes. Glands were used for histological prep-
arations and mRNA/protein extraction or cut into approxi-
mately 1-mm3 cubes and used for in vitro incubation or for cell
dispersion, the latter done after treatment with trypsin and
EDTA as previously described (33). During dispersion of cells, a
procedure that requires 2 hours, pituitary fragments were kept
on ice, ie, incubations with pituitary fragments and freshly dis-
persed pituitary cells started at the same time point (about 2.5 h
after removal of the glands from animals). Furthermore, incu-
bations of pituitary fragments and dispersed cells were done un-
der identical experimental conditions. Briefly, prewarmed
(37°C) medium 199 containing Earle’s salts, sodium bicarbon-
ate, 100 U/mL penicillin, 100 �g/mL streptomycin, and 0.1% of
BSA-fraction V, or charcoal-treated serum was added to tissue
fragments and dispersed cells, both placed in 24-well plates and
incubated at 37°C in a water-saturated atmosphere of 5% CO2

in air for 15 minutes to 8 hours.
Dispersed pituitary cells were also used for experiments dur-

ing prolonged (up to 72 h) incubation; depending on the exper-
iment performed, cells were cultured in medium 199 containing
10% heat-inactivated horse serum (HS), 10% fetal bovine serum
(FBS), 10% charcoal-treated FBS, or 0.1% of BSA-fraction V. In
some experiments, dispersed cells were cultured in 10% HS-
containing medium 199 for 24 hours, washed, and incubated for
up to 6 hours in the fresh medium 199 containing 0.1% BSA-
fraction V. At the end of incubation, the medium was removed
and fragments/cells were used for mRNA extraction, as de-
scribed below. Experimental protocols and media used for single
cell calcium recordings and secretory studies are also described
below. The experiments were approved by the National Institute
of Child Health and Human Development Animal Care and Use
Committee (animal protocol 14-041).

Quantitative RT-PCR (qRT-PCR) analysis of Tshb,

Cga, and Trhr
Total RNA was extracted from pituitary tissue of cultured

cells using an RNeasy Plus minikit (QIAGEN) and reverse tran-
scribed with Transcriptor first-stand cDNA synthesis kit (Roche
Applied Science). An analysis of the relative gene expression was
performed using quantitative real-time PCR and the compara-
tive cycle threshold method (34, 35). For this, the LightCycler
TaqMan master mix and Lightcycler 2.0 real-time PCR system
(Roche Applied Science) were used. To compare the relative ex-
pression levels of the studied transcripts, they were calibrated
against Gapdh, the housekeeping gene whose expression did not
significantly differ in vitro (Supplemental Figure 1A) and in vivo
(data not shown). Applied Biosystems predesigned Taq-Man gene
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expression assays were used for Gapdh, Rn01462662_g1; Tshb,

Rn01534458_g1 and Rn00565424_m1; Cga, Rn02532426_s1;

and Trhr, Rn00564882_m1. The linear regression shown in

Supplemental Figure 1B indicates the specificity of the Tshb

primers.

Western blotting analysis

Anterior pituitary tissues and primary pituitary cells in cul-

ture were lysed using radioimmunoprecipitation assay buffer (50

mM Tris-HCl, pH 7.4; 150 mM NaCl; 1% Triton X-100; 1%

sodium deoxycholate; 0.1% sodium dodecyl sulfate, and 1 mM

EDTA) supplemented with protease inhibitors. The samples

were separated on 4%-12% NuPAGE Novex Bis-Tris gel and

transferred onto a polyvinylidene difluoride membrane. The

membrane was blocked for 2 hours at room temperature and

then incubated overnight at 4°C with one of the following pri-

mary antibodies: anti-TSHB, anti-CGA, anti-GH, or anti-�-ac-

tin protein expression (ACTB) (see Supplemental Table 1). All

incubations were performed in 5% milk in a buffer of 0.5 M

Tris base, 9% NaCl, and 1.5% Tween 20 (pH 8.4). After

incubation with peroxidase-conjugated secondary antibody

diluted to 1:10 000, the blots were incubated with the Super-

Signal West Femto chemiluminescent substrate, and the bands

were visualized on a FluorChem E digital imaging system

(ProteinSimple).

Intracellular calcium measurements

The measurements of the intracellular calcium concentra-

tions ([Ca2�]i) in freshly dispersed and in cultured single pitu-

itary cells were performed as previously described (36, 37).

Briefly, immediately after dispersion, anterior pituitary cells

were plated on poly-L-lysine-coated coverslips. For recording in

freshly dispersed pituitary cells, phenol red-free medium 199

containing Earle’s salts, sodium bicarbonate, 100 U/mL penicil-

lin and 100 �g/mL streptomycin, and 2.5 �M Fura 2-AM was

added to dishes with coverslips, and the cells were incubated at

37°C in a water-saturated atmosphere of 5% CO2 in air for 60

minutes. For recording in cultured cells, regular medium 199

containing Earle’s salts, sodium bicarbonate, penicillin, strepto-

mycin, and 10% HS was added to dishes with coverslips, and

cells were incubated overnight at 37°C in a water-saturated at-

mosphere of 5% CO2 in air. After that, the cells were washed and

bathed in Krebs-Ringer-like medium containing 2.5 �M Fura

2-AM for 1 hour at room temperature. In both experimental

protocols, the coverslips were washed in Krebs-Ringer-like me-

dia and were mounted on the stage of an inverted Observer-D1

microscope (Carl Zeiss) attached to an ORCA-ER camera

(Hamamatsu Photonics) and a Lambda DG-4 wavelength

switcher (Sutter). Hardware control and image analysis were

performed using Metafluor software (Molecular Devices). Ex-

periments were performed under a �40 oil immersion objective

during exposure to alternating 340- and 380-nm excitation

beams, and the intensity of light emission at 520 nm was fol-

lowed simultaneously in approximately 20 single cells. The

changes in [Ca2�]i are presented by the ratio of fluorescence

intensities F340 to F380. After the intracellular calcium measure-

ments, immunocytochemistry was performed to identify thyro-

trophs and lactotrophs, as described below.

Perifusion studies

Immediately after the cell preparation, the primary pituitary

cells were cultured on Cytodex-1 beads (15 � 106 cells per 300

�L of preswollen beads) as previously described (38). Briefly,

300 �L of preswollen cytodex-1 bead suspension, 15 � 106 cells,

and 5 mL regular medium 199 containing Earle’s salts, sodium

bicarbonate, penicillin, streptomycin, and 10% HS were mixed

in uncoated 60-mm petri dishes and incubated at 37°C in a wa-

ter-saturated atmosphere of 5% CO2 in air overnight. Columns

of beads carrying 1-day cultured cells were loaded in 0.5 mL

temperature-controlled chamber and perifused with warm

(37°C) medium 199 containing Hanks’ salts, 25 mM HEPES,

0.1% BSA, and antibiotics for 90 minutes at a flow rate of 0.6

mL/min to stabilize basal hormone secretion (Supplemental Fig-

ure 2). After that, TRH was applied once for 15 minutes (for PRL

and TSH release) or two times per hour for 5 minutes over a

6-hour period (for Tshb expression). Fractions were collected

every 1 or 5 minutes and stored at �20°C, and the samples were

analyzed for the content of PRL and TSH.

Tissue preparation, immunohistochemistry, and

immunocytochemistry

Adult rat pituitaries were fixed in Bouin’s solution for 48

hours, dehydrated in alcohol, immersed in xylene, and embedded

in paraffin. Five-micrometer-thick coronal sections were cut on

a microtome and mounted on glass slides. GH, PRL, and TSHB

rabbit antirat antisera were used at 1:1000 dilutions. A mouse

monoclonal anti-S100 antibody was used at a 5 mg/mL dilution.

Sections were labeled for GH, PRL, or S100 protein overnight at

4°C and then for TSHB. To perform a reliable double-immuno-

fluorescence labeling for two rabbit antibodies, the procedure

according to Toth and Mezey (39) was used. Briefly, after label-

ing the first primary antibody using a tyramide signal amplifi-

cation kit (with horseradish peroxidase-goat antirabbit IgG and

Alexa Fluor 488 tyramide; Invitrogen), a microwave treatment

was applied as described previously (40). Sections were then

incubated with TSHB antisera for 1 hour at room temperature,

followed by donkey antirabbit Alexa Fluor 555 (2 h at 1:400

dilution; Invitrogen).

The same procedure was used for double labeling of the cells

in the primary cultures. Omission of primary antibodies resulted

in the absence of an immune reaction. Sections were mounted in

Mowiol and visualized under an inverted confocal microscope

(Zeiss LSM 510). Z stacks of pituitary tissue sections were used

to analyze thyrotroph contacts with lactotrophs, somatotrophs,

and FS cells. Only thyrotrophs bodies in which nuclei could be

clearly identified were taken into account. For immunocyto/his-

tochemistry, the anterior pituitary cells or the pituitary slices

were fixed with cold paraformaldehyde 4% for 20 minutes, and

the nonspecific binding sites were blocked with 3% normal goat

serum in PBS for 2 hours at room temperature. Incubation with

rabbit primary antibody against rat TSHB (1:400) or PRL (1:

500) was performed overnight at 4°C. After washing the slides

and coverslips with PBS, they were incubated with the secondary

goat antirabbit horseradish peroxidase-conjugated antibody (1:

200) (Santa Cruz Biotechnology) diluted in blocking solution for

2 hours at room temperature. Labeling was performed with

0.05% diaminobenzidine tetrahydrochloride and 0.03% hydro-

gen peroxide. Images were acquired using an Olympus BX61
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microscope. Brightness and contrast were adjusted in Adobe
Photoshop CS4.

Data analysis
All numerical data in the text are reported as means � SEM

values. Significant differences between means were determined
by an ANOVA accompanied with the post hoc Student-New-
man-Keuls test when variables were equal and by nonparametric
Mann-Whitney U test when variables were not equal across
groups. Analysis was done separately for males and females ex-
cept for results shown in Table 1. The r coefficient of correlation
was used to estimate significance in linear regression analysis
(Supplemental Figure 1). All statistics was done using the Ka-
leidaGraph Program (Synergy Software). Values of at least P �

.05 were considered significant.

Results

In vivo expression of Cga, Tshb, and Trhr

To study the developmental changes in expression of

these genes, which are critical for thyrotroph functions,

anterior pituitary glands were collected from juvenile,

peripubertal, and adult female and male rats between 8:00

and 10:00 AM, and mRNA was extracted for qRT-PCR

analysis. Experiments revealed a robust expression of Cga

and Tshb, 6- to 20- and 4- 11-fold higher than the expres-

sion of Gapdh in three developmental stages, respectively,

and much lower expression of Trh, reaching less than 2%

of Gapdh expression. In both males and females, there

were significant differences in the expression of Cga and

Tshb during development. There were also significant sex

differences in the expression of the three genes during de-

velopment (Table 1).

Down-regulation of Cga, Tshb, and Trhr in

pituitary fragments and dispersed cells

The status of expression of these genes in vitro in the

absence TRH was examined in tissue fragments and dis-

persed pituitary cells cultured under identical experimen-

tal conditions for variable times prior to mRNA extraction

and the qRT-PCR analysis of Cga, Tshb, and Trhr expres-

sion (see Materials and Methods). In cultured pituitary

fragments from adult males, there was a significant drop

in the expression of these genes after 4 hours of incubation,

followed by a further decline during an additional 4-hour

incubation. At the end of the incubation, the expression of

Cga, Tsb, and Trhr was 11% � 2%, 9% � 1%, and 20% �

1%, respectively, of that observed in pituitary tissue imme-

diately after removal from the body (Figure 1, A–C).

At a 0 time point, ie, at the end of the cell dispersion

procedure, the expression of the Tshb and Trhr genes in

pituitary cells from 7-week-old females and males were

already reduced when compared with that observed in

pituitary tissue immediately after removal. In both male

and female cell cultures, a significant (3-fold) reduction in

Cga expression was observed 18 hours after cell prepara-

tion, and no further reduction was detected up to 72 hours

(Figure 1D). In contrast, there was an exponential decline

in Tshb expression during 72 hours of incubation, reach-

ing approximately 1% of that observed in vivo (Figure

1E). The Trhr mRNA content was significantly decreased

by the end of the cell dispersion procedure, and the de-

crease continued until 18 hours after cell preparation. At

the end of the incubation, a partial recovery of Trhr ex-

pression was observed (Figure 1F).

Time-dependent decrease in CGA and TSHB

content in cultured pituitary cells

In parallel to the time course of the decrease in gene

expression, there was a decline in the CGA protein cell

content with the age of the cultures, reaching 20% � 11%

and 35% � 9% in 72-hour-old male and female cultures,

respectively (Figure2,AandB).TheTSHBprotein content

decreased progressively with the age of the cultures, reach-

ing 14% � 5% and 4% � 2% in 72-hour-old male and

female cultures, respectively, when compared with the cell

content of these proteins in freshly dispersed pituitary cells

(Figure 2, A and C). In contrast, there was no visible de-

Table 1. In Vivo Expression of Cga, Tshb, and Trhr in the Rat Anterior Pituitary Gland During Development

Age

Cga Tshb Trhr

Female Male Female Male Female Male

Juvenile 1594 � 53 (12) 651 � 30 (9)a 1161 � 78 (13) 1141 � 65 (9) 2.1 � 0.3 (13) 0.8 � 0.1 (9)a

Peripubertal 1724 � 307 (7) 2070 � 253 (15) 835 � 96 (7)b 1199 � 73 (15)a 1.9 � 0.4 (7) 2.1 � 0.1 (14)b

Adult 873 � 96 (18)b 751 � 104 (12)b 478 � 24 (19)b 660 � 51 (13) a,b 1.6 � 0.3 (10) 1.3 � 0.2 (4)

Glands were removed between 8:00 and 10:00 AM and mRNA was extracted for the qRT-PCR analysis of the expression of Cga, Tshb, and Trhr.
Data shown are the means � SEM values relative (percentage) to Gapdh expression. Juvenile period: from day 21 to day 30 in females and from
day 21 to day 35 in males; peripubertal period from day 30 to day 40 in females and day 35 to day 60 in males; adult period from day 40 in
females and day 60 in males. Numbers in parentheses indicate the number of animals per group.
a P � .05 when compared between males and females of the same developmental group.
b P � .05 when compared with juvenile animals.
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crease in the cell content of GH over time in both female

and male pituitary cultures (Figure 2, A and D), indicating

that the expression of GH gene was not inhibited in vitro.

ACTB was also comparable in female and male pituitary

cells during the 72-hour incubation (Figure 2A). These

results indicate that the prestored TSH in secretory vesicles

is gradually released from cells and only partially replaced

by de novo synthesized TSHB and CGA proteins due to the

progressive reduction in their expression.

Down-regulation of Tshb and the status of T3 in

media

We cultured pituitary cells from females in HS-, FBS-,

BSA- or charcoal-treated FBS-containing medium and ex-

amined the expression of Tshb during 30 hours of incu-

bation. Filtered FBS contained 12.7 �g/dL (163 nM) T4

and 44.7 ng/dL (0.6 nM) T3, whereas FBS stripped with

charcoal contained 0.798 �g/dL T4 (10 nM) and T3 was

not detectable. The removal of T3/T4 from FBS with char-
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coal pretreatment had a transient positive effect on Tshb

expression when compared with two other media con-

taining T3/T4 (Figure 3A). Further incubation resulted in

a progressive decrease in Tshb expression independent of

the type of medium used; the Tshb expression in 24-hour

cultures was reduced to 7%–14% of that observed imme-

diately after the dispersion of cells (Figure 3A). BSA frac-

tion V does not contain T3/T4 and represents an estab-

lished system allowing for the calculation of the free T3/T4

concentration (41). Pituitary cells from females and males

cultured for 24 hours in medium containing 0.1% BSA

also showed a significant reduction in Tshb expression

(Figure 3B). However, T3 applied in a 10-nM concentra-

tion further inhibited Tshb expression in all experimental

conditions; Figure 3C illustrates the effects of T3 applied

for 24 hours immediately after the dispersion and after a

24-hour incubation. Thus, the direct negative effect of T3

on Tshb expression is operative in cultured cells but does

not entirely account for the progressive in vitro down-

regulation of Tshb.

The lack of TRH effect on Tshb expression in

cultured pituitary cells

Because Tshb expression depends on TRH (42), we

treated cells with this agonist in different experimental

conditions. However, in none of them we observed stim-

ulation of gene expression. TRH applied to 24-hour-old

cultures of male and female pituitary cells in three con-

centrations (1, 10, and 100 nM) for 6 hours was unable to

increase Tshb expression (Figure 3D). The time course

study (0–8 h) on 24-hour-old cultures also indicated the

lack of response to continuous application of 10 nM TRH

application (Figure 3E). In perifused pituitary cells, appli-

cation of 10 nM TRH for 5 minutes every 30 minutes

during a 6-hour incubation was also ineffective (Figure

3F). Under similar experimental conditions, we observed

comparable PRL secretion profiles (Supplemental Figure

2), arguing against the desensitization of TRHR1 during

pulsatile short-term TRH application. Thus, both pulsa-

tile and continuous applications of TRH were unable to

reverse the down-regulation of Tshb expression in cul-

tured pituitary cells.

Expression and functionality of TRHR1 in cultured

pituitary cells

The lack of TRH-induced Tshb expression in dispersed

pituitary cells could reflect the loss of functional TRHR1

in cultured cells. To address this hypothesis, TRH-induced

single cell calcium signaling was tested in 24-hour-old

cultures. At the end of the measurements, immunocy-

tochemistry was performed using anti-TSHB and anti-

PRL antibodies to identify TRHR1-bearing thyro-

trophs and lactotrophs, respectively. We also tested the

ability of TRH to trigger TSH and PRL secretion in peri-

fused pituitary cells. Experiments were performed with

cells from females because the number of lactotrophs and

TRH-induced PRL release in male cultures are signifi-

cantly lower (43).
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experiments. Asterisks indicate significant differences (P � .05)

between compared groups for both females and males.
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The immunocytochemical analysis revealed that ap-

proximately 8%–10% and 25% of the identified cells

were thyrotrophs and lactotrophs, respectively, a finding

that is consistent with the literature (44). Figure 4 shows

the labeling for TSHB-positive cells (Figure 4A) and PRL-

positive cells (Figure 4B) in gridded coverslips used for

intracellular calcium measurements studies prior to fixing.

Approximately 55% of the identified thyrotrophs re-

sponded to the application of 100 nM TRH: 23% of the

TSHB-positive cells presented an intermediary plateau re-

sponse to TRH (Figure 4C), approximately 14% showed

a larger initial response to TRH followed by fluctuations

from a plateau level (Figure 4D), and approximately 18%

of the thyrotrophic-positive cells demonstrated the third

pattern, which represented a huge response to TRH char-

acterized by a single peak not accompanied by a plateau

(Figure 4E). The residual thyrotrophs did not respond to

TRH application (Figure 4F). None of the TSHB-positive

cells responded to dopamine application (Figure 4, C–F).

Approximately 50% of the PRL-positive cells responded

to TRH application with a spike response accompanied

with sustained plateau response, which was abolished via

the application of dopamine, whereas 50% of the identi-

fied lactotrophs showed no response or only a small in-

crease in [Ca2�]i (Figure 4G).

In perifused female pituitary cells, the primary differ-

ence between the thyrotroph and lactotroph secretory re-

sponse was in the basal release; the basal TSH secretion
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was low (1.30 � 0.07 ng/mL), whereas the basal PRL

release was high (100 � 2.2 ng/mL). Both thyrotrophs and

lactotrophs responded to a transient application of 100

nM TRH with a biphasic secretory response composed of

an early spike response and a sustained plateau response

(Figure 4, H and I). Thus, in contrast to the loss of TRH-

dependent Tshb expression, TRH-dependent calcium sig-

naling and secretion were preserved in greater than 50%

of cultured pituitary cells, ie, it is not the lack of functional

TRHR1 that accounts for inefficiency of TRH to stimulate

Tshb expression.

Effects of TRH and T3 on Tshb expression in

pituitary fragments and freshly dispersed cells

Incubation of pituitary fragments and freshly dispersed

cells was done under identical experimental conditions as

described in Materials and Methods. Application of TRH

increased the expression of Tshb in pituitary fragments

from females. Figure 5A illustrates a short time stimula-

tory effect of 10 nM TRH on Tshb expression during the

first 60 minutes of stimulation. The stimulatory effect of

100 nM TRH on Tshb expression was also observed dur-

ing 4 and 6 hours of stimulation (Figure 5B). In the absence

of TRH, there was a down-regulation in Tshb expression,

which was facilitated in the presence of 10 nM T3 (Figure

5C). Comparison of the action of 100 nM TRH in female

and male pituitary fragments during 6 hours of incubation

revealed that TRH treatment significantly enhanced the

Tshb expression, whereas 10 nM T3 inhibited basal gene

expression (Figure 5D).

In contrast, TRH was unable to reverse the down-reg-

ulation in Tshb expression in female and male pituitary

cells (Figure 5, E and F), whereas negative effect of T3 was

preserved (Figure 5G). To examine the functionally of

TRHR1 receptors in freshly dispersed cells, single-cell cal-

cium measurements were done 1–2.5 hours after disper-

sion. TRH-induced calcium response was observed in

23% of female pituitary cells (64 of 280 cells from 14

coverslips) and in 16% of male cells (46 of 294 cells from

15 coverslips). The next day, cells from the same prepa-

ration similarly responded to TRH application: 26% cells

from females (31 of 119; seven coverslips) and 20% from

males (28 of 140 cells; seven coverslips). Together these

data indicate that the in vitro down-regulation of Tshb

expression could be reversed, at least partially, in pituitary
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fragments but not in dispersed pituitary cells and that the

lack of TRH action is not a consequence of the loss of

functional TRHR1.

In vivo and in vitro organization of thyrotrophs

In further studies, we examined the organization of the

thyrotroph subpopulation of pituitary cells in intact pitu-

itary tissue and dispersed pituitary cells. Figure 6 illus-

trates the immunohistochemical labeling of TSHB in male

and female pituitary sections from postpubertal rats. Most

of the thyrotrophs are located in the middle central and

middle lateral portions of the gland. They appear as large,

triangularly shaped cells distributed around capillaries

and are solitary or are in small clusters close to each other.

Furthermore, no apparent differences in cell shape, num-

ber, or morphology were observed between males (Figure

6, left panels) and females (Figure 6, right panels).

To examine the thyrotroph associations with the three

proposed pituitary cellular networks, sections were dou-

ble labeled for TSHB and S100 (a marker of FS cells), GH,

or PRL. Figure 7 shows that S100-positive processes were

in touch with each other and that thyrotrophs were occa-

sionally close to FS cell processes (Figure 7, left panels).

Analysis of Z stacks revealed that 70% of identified thy-

rotrophs (23 of 33) were in close proximity with FS cells.

Somatotrophs made up the dominant population of se-

cretory cell types; they were round with a large nucleus and

were in contact with each other. However, a large portion

of the cell body remained available to contact other pitu-

itary cells. Some thyrotrophs were situated very close to

somatotroph cell bodies, whereas others were apparently

not in contact with the GH network (Figure 7, middle

panels). Analysis of Z stacks showed that about 64% of

thyrotrophs were in close proximity of GH-positive cells.

PRL-positive cells were more closely interconnected com-

pared with FS cells and somatotrophs (Figure 7, right top

panel) because most of the TSHB-positive cells were sur-

rounded with two or more lactotrophs. Thyrotrophs fre-

quently appeared to be completely immersed in a lac-
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Figure 5. Comparison of effects of TRH and T3 on Tshb expression in pituitary fragments and freshly dispersed cells incubated under identical

experimental conditions. A–D, The up- and down-regulation of Tshb in rat pituitary fragments. A, Rapid up-regulation of Tshb expression by 10

nM TRH. B, A transient nature of TRH (100 nM)-induced Tshb expression in pituitary tissues. C, Additive effects of 10 nM T3 on the down-
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totroph cell network (Figure 7, right bottom panel).

Practically every thyrotroph (79 of 80) was located very

near to lactotrophs, as revealed by analysis of Z stacks.

In anterior pituitary cells cultured for 24 hours with a

density used for the evaluation of the expression of Tshb,

Cga, and Trhr, there was no obvious connection between

the cells.TheexpressionofS100was lower comparedwith

that of the intact tissue (Supplemental Figure 3, left panel).

As in the tissue, somatotrophs were round shaped (Sup-

plemental Figure 3, middle panel), but, in contrast with

tissue, lactotrophs were also round (Supplemental Figure

3, right panel).

Discussion

Here we studied the in vivo and in vitro patterns of the

expression of three genes critical for thyrotroph functions:

Cga, Tshb, and Trhr. Two of these genes are expressed in

other cell types as well, Cga in gonadotrophs and Trhr in

lactotrophs and a fraction of somatotrophs (1, 22), mean-

ing that the observed mRNA expression patterns were also

related to cell populations expressing these genes. In con-

trast, the expression of Tshb is thyrotroph specific. We

consistently observed the robust and sex-specific expres-

sion of Tshb and Cga during development, whereas the

expression of Trhr was lower, representing 1%-2% of the

expression of Gapdh, the housekeeping gene, whose ex-

pression did not significantly differ during development

and in vitro without or with TRH.

In vitro, there was a relatively rapid down-regulation of

the expression of these genes in both dispersed pituitary

cells and pituitary fragments, and Tshb expression was

most dramatically affected. In parallel with mRNA mea-

surements, the analysis of protein content showed a sig-

nificant drop in the TSHB content in cultured pituitary

cells. Under continuous TRH (10 nM) stimulation, there

was a rapid but transient stimulation of Tshb expression

in pituitary fragments lasting for approximately 6 hours.

The transient activation of gene expression by native ag-

onist is not unique for thyrotrophs; GnRH-induced Dmp1

expression in gonadotrophs is also transient (45). The in-

hibitory effect of T3 on Tshb expression was preserved in

pituitary fragments as well as in freshly dispersed and cul-

tured pituitary cells. Such results are consistent with the

functional organization of the hypothalamic-pituitary-

thyroid axis, with feed-forward effects of TRH and TSH

on thyroid hormone synthesis and secretion and negative

feedback action of thyroid hormones on Trh, Trhr, Cga,

and Tshb expression (10, 18, 19, 23, 42, 46).

In contrast to experiments with pituitary fragments,

TRH applied in different concentrations periodically and

continuously was unable to stimulate Tshb expression in

freshly dispersed and in cultured pituitary cells. Single-cell

calcium measurements and secretory studies with peri-

fused pituitary cells showed that TRHR1 were functional

at least in a fraction of thyrotrophs. Because calcium is one

of the intracellular messengers accounting for the TRH

stimulation of Tshb expression via TRHR1 receptors (47),

itwouldbe reasonable to expect thatTRHstimulates Tshb

Figure 6. Immunohistochemical labeling of TSHB in male and female

pituitary sections. No apparent differences were observed in the size,

shape, or number of TSHB-positive cells between sexes. Most of the

thyrotrophs were located in the middle central and middle lateral

portions of the gland near the capillaries (upper panel). Although most

of the TSHB-positive cells were solitary, small clusters of cells near each

other could also be seen (lower panel). Scale bar, upper panel, 50 �m;

lower panel, 20 �m.

Figure 7. Double-immunofluorescent labeling for TSHB (red

fluorescence) and S100, GH, or PRL (green fluorescence) in anterior

pituitary sections of postpubertal female rats. Left panel, Organization

of S100-positive cells and their relationship with thyrotrophs. Middle

panel, Dominance of GH-positive cells in anterior pituitary tissue and

their interactions with thyrotrophs. Right panel, Interconnections

between PRL-positive cells and their physical closeness to thyrotrophs.

Scale bar, upper panel, 50 �m; lower panel, 10 �m.
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expression in dispersed pituitary cells. Our experiments

excluded the possibility that T3 content in media used in

experiments blocks TRH action. In similar experimental

conditions with cultured pituitary cells, the stimulatory

action of GnRH on Cga and Fshb expression was pre-

served (45), further arguing against the side effect of cell

dispersion on calcium-mobilizing receptors/pathways.

The loss of the stimulatory effect of TRH on Tshb ex-

pression in freshly dispersed and cultured pituitary cells

indicates that additional factors contribute to the TRH

induction of Tshb expression in situ. There are two major

differences between pituitary fragments and dispersed

cells that could account for such difference in response: the

intrapituitary organization and the intrapituitary secre-

tion. In accordance with the first hypothesis, several recent

studies have suggested the importance of tissue organization

in intracellular communication in other pituitary endocrine

responses (4, 48–50). The latter hypothesis includes the rel-

evance of paracrinicity in TRH-induced gene expression, a

growing story of cellular pituitary cross talk (51).

The architecture of the anterior pituitary gland is dom-

inated by three cellular networks, two composed of en-

docrine cells, lactotrophs (52), and somatotrophs (53) and

one of FS cells (2). Our immunohistological analysis was

also consistent with the star-shaped FS cells and irregu-

larly polygonal lactotrophs being organized as morpho-

logical networks. Somatotrophs, the most common cells in

the anterior pituitary, are round shaped, suggesting that

this network is differently organized. Here we also showed

that thyrotrophs in vivo were frequently grouped in small

clusters of interconnected-like cells. Our results further

indicated that thyrotrophs in vivo are close to soma-

totrophs and FS cells and especially to lactotrophs. Prac-

tically, all thyrotrophs appear to be completely immersed

in a lactotroph cell network.

We may speculate that connections among thyrotrophs

and/or electrical or chemical interactions between thyro-

trophs and other cellular networks are critical for thyro-

troph function and the proper action of TRH on gene

expression. Certainly the enzymatic dispersion of anterior

pituitary cells destroys pituitary cell networks, and, at the

cell density used in our studies on gene expression and

calcium signaling, the thyrotrophs and most other cell

types were seeded as solitary cells, without physical con-

tact to other cells. It is also reasonable to conclude that the

paracrinicity is abolished or dramatically attenuated in

freshly dispersed and cultured cells. To this end, the im-

mortalized T�T1 thyrotrophs (15) may provide a useful

cell model to study the expression of three genes critical for

thyrotroph function in the absence of other pituitary cell

types. Additional studies should also be conducted with

different densities of pituitary cells to examine whether the

stimulatory action of TRH can be rescued at higher cell

densities. This may also provide a rationale as to why some

investigators observed a stimulatory action of TRH on

Tshb expression in cultured pituitary cells from normal

rats (54).
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